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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

МЕ – суміш мікроелементів 

ОР – основний раціон 

CuSO4 – сульфат міді 

CoCl2 – хлорид кобальту 

MnSO4 – сульфат марганцю 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Забезпечення населення країни продуктами 

харчування і, в першу чергу, м’ясом є однією з головних передумов розвитку 

України. Біологічно повноцінну і відносно недорогу яловичину можна 

отримати лише від тварин м’ясного напряму продуктивності [73, 272]. До 

такої худоби належить українська м’ясна, яка вдало поєднує кращі ознаки 

вихідних порід (сірої української, симентальської, шароле і кіанської), 

володіє високими м’ясними якостями та добре адаптована до кліматичних 

умов Степу України [38, 212, 122, 264]. 

Однією з умов отримання високоякісної продукції є повноцінне 

живлення тварин, яке дозволяє їм реалізувати закладений у породі 

генетичний потенціал. При цьому важливого значення набуває проблема 

збалансованості раціонів за мікроелементного живлення і, особливо, в 

умовах Дніпропетровщини, яка характеризується дефіцитом у ґрунті і кормах 

Купруму, Йоду, Кобальту та Мангану [56, 153, 232]. Окремі з цих елементів є 

складовими біологічно активних сполук і регуляторами різних метаболічних 

процесів, а їх нестача чи надлишок може призвести до значних порушень 

метаболізму в організмі тварин та втрати продуктивності [41, 58, 93, 116, 129, 

140, 257, 396, 421]. 

Незважаючи на чисельні дослідження, присвячені вивченню обміну 

речовин і окремих ланок антиоксидантного захисту організму тварин [31, 62, 

125, 165, 207], роботи, що розкривають фізіолого-біохімічні механізми цих 

процесів у м’ясної худоби за впливу дефіцитних мікроелементів доволі 

обмежені. Залишаються недостатньо з’ясованими питання не лише білкового 

обміну та системи антиоксидантного захисту в організмі молодняку 

української м’ясної породи у віковому аспекті, а й перебіг цих процесів за 

корекції мінерального живлення, що зумовило вибір напряму досліджень, 

мету і завдання даної роботи. 

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

Дисертаційна робота є розділом комплексної теми кафедри фізіології та 
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біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного 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. З’ясувати фізіологічний стан молодняку 

української м’ясної породи в онтогенезі за включення до кормів раціону Cu, 

Co та Mn у вигляді неорганічних солей у зоні Степу України.  

– вивчити морфологічні показники крові молодняку української м’ясної 

породи в різні періоди постнатального розвитку за впливу солей міді, 

кобальту, марганцю та їх комплексу; 

– дослідити вікову динаміку показників білково-азотового обміну в 

організмі молодняку української м’ясної породи за корекції кормів раціону 

дефіцитними мікроелементами; 

– з’ясувати динаміку утворення продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів (дієнові кон’югати, малоновий діальдегід) у крові молодняку за 

впливу солей міді, кобальту, марганцю та їх комплексу; 

– дослідити активність ензимів системи антиоксидантного захисту крові 

(каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза) за впливу солей 

мікроелементів та їх комплексу; 

– вивчити продуктивність (енергія росту, забійні показники, 

морфологічний склад туші та хімічні показники яловичини) бугайців 

української м’ясної породи на заключному етапі відгодівлі за впливу 

дефіцитних мікроелементів (Сu, Со, Mn) і обґрунтувати економічну 

ефективність їх застосування. 
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Об’єкт дослідження – фізіологічний стан і продуктивність молодняку 

української м’ясної породи за корекції кормів раціону дефіцитними 

мікроелементами (Купрумом, Кобальтом, Манганом). 

Предмет дослідження – морфологічні показники крові, показники 

білково-азотового обміну, рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів, 

активність антиоксидантних ензимів. 

Методи дослідження: фізіологічні, біохімічні, зоотехнічні та 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше здійснено 

комплексне дослідження фізіологічного стану молодняку української м’ясної 

породи за показниками білково-азотового обміну, динамікою утворення 

продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активністю антиоксидантних 

ензимів у різні періоди онтогенезу. 

На основі морфологічних, фізіологічних та зоотехнічних досліджень 

установлено, що корекція кормів раціонів молодняку української м’ясної 

породи неорганічними солями мікроелементів (Cu, Co та Mn) має позитивний 

вплив на показники крові тварин (збільшується кількість еритроцитів та 

вміст гемоглобіну), білковий обмін в організмі тварин (збільшується вміст 

загального білка, глобулінів).  

Встановлено, що корекція кормів раціону комплексом солей 

мікроелементів сприяє підвищенню активності ензимів антиоксидантної 

системи (каталази, пероксидази та супероксиддисмутази), що в свою чергу, 

призводить до зниження рівня первинних та вторинних продуктів 

пероксидного окиснення ліпідів (дієнових кон’югатів та малонового 

діальдегіду). 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

доповнюють існуючі наукові дані про вплив корекції раціонів кормів солями 

дефіцитних мікроелементів (Сu, Со, Mn) на морфологічний склад крові, 

показники білково-азотового обміну, динаміку утворення продуктів 

пероксидного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ензимів 
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молодняку української м’ясної породи у різні періоди онтогенезу (з 1,5- до 

15-місячного віку). 

Отримані результати дають можливість обґрунтувати корекцію раціонів 

молодняку української м’ясної породи на різних етапах постнатального 

розвитку за Купрумом, Кобальтом та Манганом з метою посилення 

еритропоезу, білково-азотового обміну та підвищення активності 

антиоксидантних ензимів. 

Основні положення дисертаційної роботи використовуються у наукових 

дослідженнях і навчальному процесі кафедрі фізіології, патофізіології та 

імунології тварин Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; нормальної та патологічної фізіології тварин 

Білоцерківського національного аграрного університету та нормальної та 

патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Результати досліджень впроваджені в ДПДГ «Поливанівка» Інституту 

сільського господарства степової зони України НААН Магдалинівського 

району Дніпропетровської області.  

На підставі проведених експериментальних досліджень розроблено 

рекомендації «Застосування мікроелементів у раціонах відгодівельного 

молодняку великої рогатої худоби української м’ясної породи», затверджені 

методичною комісією лабораторії тваринництва і ветеринарної медицини 

Інституту сільського господарства степової зони НААН (протокол № 4 від  

27 серпня 2015 р.), що сприятиме підвищенню ефективності м’ясного 

скотарства.  

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено підбір і 

аналіз наукових джерел за темою дисертації, виконано експериментальні 

дослідження, статистичну обробку отриманих результатів, їх узагальнення та 

інтерпретацію. Аналіз та узагальнення наукових положень, формулювання 

висновків та пропозицій виробництву здійснено за методичної допомоги 

наукового керівника.  
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та отримали схвалення на щорічних наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету        

(2010 ‒ 2014 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 

присвяченій 50-річчю з дня заснування Інституту біології тварин та           

110-річниці з дня народження його засновника, професора С.З. Ґжицького  

(29 вересня – 1 жовтня 2010 р., м. Львів); ХIII Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. 

Людина. Суспільство» (19 ‒ 23 травня 2010 р., м. Київ); ХVIII з’їзді 

Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю                    

(20 – 22 травня 2010 р., м. Одеса), Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 160-річчю заснування Харківської державної 

зооветеринарної академії «Новітні досягнення та перспективи аграрної 

науки, освіти та практики» (2011, м. Харків); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні екологічні аспекти ветеринарної 

медицини» (27 – 28 вересня 2012 р., м. Житомир), Міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного 

виробництва» присвяченій 230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні 

(30 – 31 жовтня 2014 р., м. Львів); ХІХ з’їзді Українського фізіологічного 

товариства імені П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченому          

90-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка (24 – 26 травня 2015 р., 

м. Львів).  

Публікації. Основні матеріали дисертаційної роботи опубліковано в 12 

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

2 – у закордонних наукових виданнях, 1 – методичні рекомендації.  

Структура і об’єм дисертації. Дисертація викладена на 185 сторінках 

комп’ютерного тексту, в т.ч. основна частина – 121 сторінка, і складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів 
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власних досліджень, їх аналізу та узагальнення, висновків і пропозицій 

виробництву, списку використаних літературних джерел (427 найменувань, з 

яких 131 латиницею) і додатків. Робота ілюстрована 34 таблицями і 18 

рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Зміни морфологічного складу крові в тварин за впливу різних 

факторів 

 

Кров є частиною внутрішнього середовища організму, що забезпечує 

біохімічні процеси в усіх органах і тканинах та обумовлює їх 

життєдіяльність. Вона виконує різноманітні функції, зокрема дихання, 

живлення, виділення, регуляції та захисту. 

Важливу функцію в організмі тварин виконують формені елементи 

крові, основна частина яких – еритроцити. Загальна поверхня всіх 

еритроцитів набагато більша поверхні тіла, завдяки чому еритроцити можуть 

переносити достатню кількість Оксигену, забезпечуючи повноцінну 

діяльність усіх органів та тканин [206]. 

Кількість їх у різних видах тварин є неоднаковою У корів вміст 

еритроцитів складає 5,5 – 10 Т/л крові. До складу еритроцитів входить 

близько 57 – 68 % води та 40 – 42 % речовин. Основу еритроциту складає 

гемоглобін (95,5 %). Решта – органічні речовини (2,5 – 3,0 %), з них білки 

(від 2/3 до 3/4) та ліпоїди (1/4 – 1/6). Питома маса еритроцитів більша, ніж 

плазми, і коливається в межах 1,025 – 1,030, тому вони осідають на дно 

плазми. Тривалість життя еритроцитів складає 110 – 120 діб [57, 161]. 

Дихальна функція крові пов’язана з перенесенням Оксигену від легень 

до тканин і вуглекислоти – від тканин до легень. Кожен еритроцит містить 

близько 300 млн. молекул гемоглобіну. Гемоглобін є білком, який 

відноситься до групи складних хромопротеїдів, молекулярна маса яких 

дорівнює 64000 – 68000. До складу гемоглобіну входить біля 18 амінокислот, 

в тому числі найбільша їх кількість припадає на гістидин (до 10 %) [281]. 

Загальна кількість крові в організмі тварин – це відносно постійна 

величина. Ріст і розвиток організму супроводжується закономірними змінами 
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функціональної діяльності різних органів та систем, в тому числі й системи 

крові. Так, рядом дослідників було доведено, що чисельність червоних 

кров’яних клітин та концентрація гемоглобіну в крові великої рогатої худоби 

з віком зменшується [9, 62, 161, 206]. Але також відомо, що кількість 

еритроцитів та вміст гемоглобіну в крові худоби м’ясного напряму 

продуктивності дещо вищі, ніж у тварин молочних та м’ясо-молочних порід 

[170]. 

Відкритим залишається питання щодо впливу статі на чисельність 

еритроцитів. Порівняно з самками, чисельність еритроцитів та вміст 

гемоглобіну в самців більша. Інші дані вказують на існування залежності цих 

показників від виду тварин та стадії статевого циклу в самок [141, 169, 199]. 

Певних відмінностей морфологічний склад крові набуває залежно від 

генотипу, хоча, інші повідомлення [206] вказують, що порода не має 

істотного впливу на нього. Зокрема, Д.Т. Винничук [38] відмічає, що тварини 

лімузинської породи мали на 2,9 – 4,6 % вищі показники кількості 

еритроцитів та вмісту гемоглобіну порівняно з тваринами симентальської 

породи. 

При порушенні перенесення еритроцитами Оксигену виникають різні 

патологічні стани. Однією з таких патологій є анемія, яка виникає внаслідок 

зниження вмісту гемоглобіну та еритроцитів або одного з них у одиниці 

об’єму крові, що призводить до гіпоксії та змін у органах кровотворення 

[144, 167, 190, 229]. 

Важливу роль при визначенні фізіологічного стану тварин відіграють 

лейкоцити, оскільки вони відображають стан здоров’я тварин.                        

Т.А. Королишин та П.І. Головач [62] відмічають, що впродовж першого 

місяця життя телят поліської м’ясної породи відбуваються зміни в 

лейкограмі, а саме: знижується відсоток паличко- та сегментоядерних 

нейтрофілів і базофілів, одночасно з цим відзначено зростання відсотка 

еозинофілів і лімфоцитів. Деякі особливості показників лейкопоезу мають 

пряму залежність від породної приналежності тварин. Зокрема, за даними 
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Ф.М. Шагалієва [278], кількість лейкоцитів у крові корів симентальської та 

лімузинської порід не мають суттєвих змін, а в помісних тварин відмічається 

більша кількість базофілів у лейкограмі. 

Одним з головних екзогенних чинників, який впливає на склад крові, є 

годівля. Збільшення чисельності еритроцитів та концентрації гемоглобіну 

відбувається за рахунок забезпечення раціонів тварин перетравним білком. 

Водночас, дефіцит мінеральних речовин у раціонах худоби, зокрема, 

Купруму, Кобальту, Мангану, Феруму, Хрому може бути причиною 

зниження вмісту гемоглобіну в еритроцитах та їх чисельності [87, 114, 247, 

254,  273, 290]. 

 

1.2. Особливості білкового обміну в жуйних тварин 

 

Обмін речовин є основою всіх проявів життя. Це сукупність процесів 

перетворення речовин і енергії як в самому живому організмі, так й між 

організмом та навколишнім середовищем і забезпечує його пластичні 

потреби. Основним структурним елементом клітин та тканин організму, в 

першу чергу, є білки, оскільки вони входять до складу ензимів [43, 168, 255, 

260, 311]. Крім того, вони виконують й інші функції, зокрема, захисну, 

транспортну, структурну, регуляторну тощо. 

Основним джерелом для синтезу білків у жуйних тварин є кормовий 

протеїн, який вони отримують у складі кормів раціону. Багато протеїну 

міститься в таких кормах, як макуха, шроти, зерно злакових культур. 

Початковим етапом перетворення білка є розщеплення його ензимами з 

утворенням амінокислот. У рубці великої рогатої худоби за допомогою 

ензимів мікрофлори відбуваються процеси розщеплення білка тваринного та 

рослинного походження до пептидів, амінокислот та амонію. В подальшому, 

азот амонію та карбонові кислоти використовуються мікроорганізмами для 

синтезу власних амінокислот та мікробіального білка високої біологічної 

цінності, який у своєму складі містить усі незамінні амінокислоти. У жуйних 
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для цієї мети використовуються азотовмісні речовини небілкової природи – 

сечовина, креатинін. Таким шляхом тварини на 30 % задовольняють свою 

потребу в білку [35, 112, 129, 173, 253, 277]. При цьому величина 

використання білків у синтетичних процесах у значній мірі залежить від 

вмісту вуглеводів у кормах [49, 297]. 

Численними дослідами доведено, що для підвищення рівня 

продуктивності великої рогатої худоби балансування раціонів повинно, 

насамперед, бути за перетравним протеїном [40, 52, 126, 153]. Процес 

розщеплення білків здійснюється за допомогою ензимів протеїназ 

(пептидгідролаз), які гідролізують пептидні зв’язки в білковій макромолекулі 

[89, 133, 322]. Утворені поліпептиди в подальшому розщеплюються на вільні 

амінокислоти за допомогою ензимів пептидаз. Ці ензими можуть 

розщеплювати пептидні зв’язки лише в тому випадку, якщо одна з груп, яка 

бере участь у пептидному зв’язку, вільна. За наявності вільної аміногрупи 

діють амінопептидази, при наявності вільної карбоксильної групи – 

карбоксипептидази. Трансамінування відбувається найактивніше в печінці, 

нирках, слизовій оболонці тонкого кишківнику та в деяких інших органах і 

тканинах, що характеризуються високим рівнем окисного дезамінування. Це 

свідчить про взаємозв’язок цих процесів. Саме тому активність ензимів 

дезамінування в рубці досить висока [19, 88, 293, 306, 319, 390]. 

Частина вільних амінокислот, особливо незамінних, відразу ж 

використовується мікроорганізмами для синтезу білка, незначна частина 

всмоктується стінкою рубця, а решта – розпадається. Основною реакцією 

розпаду є дезамінування, що відбувається за впливу бактеріальних дезаміназ. 

Кінцевими продуктами дезамінування є амоніак, вуглекислий газ та 

коротколанцюгові жирні кислоти. Амоніак у основному використовується 

мікроорганізмами для синтезу власного білка. Вважається, що лише бактерії 

здатні використовувати азот амоніаку в синтетичних процесах (50 – 80 % 

Нітрогену мікрофлори походить із азоту амоніаку), інфузорії не 

використовують Нітроген, або використовують його незначну частку. 
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Бактерії використовують амоніак двома шляхами – утворенням глутамінової 

кислоти або глутаміну [319, 342]. 

Відмічають, що в м’язах великої рогатої худоби з віком дещо змінюється 

співвідношення між моно- та діамінокислотами. Так, для ембріонів воно 

становить 1,85, для телят у віці 1-6 місяців – 1,72 і для дорослих тварин – 1,70 

[82, 224, 277, 326, 425]. 

У м’язах молодняку вміст білкового азоту в віці 1-4 місяців становить 

5,6 %, в 5-6 місяців – 7,3 %, а в дорослих тварин – 10,01 %. Після                   

18-місячного віку внаслідок зміни обміну речовин та зниження здатності до 

відкладення Нітрогену інтенсивність утворення білка зменшується та 

уповільнюється ріст тварин [92, 123, 173, 289, 332]. 

У молодняку великої рогатої худоби місцем синтезу найбільшої частини 

білків є кишкова трубка, де синтезується їх близько 50 %, у м’язах ‒ до 15 – 

20 %, у шкірі – 10 – 20 %, та в печінці – до 8 % [26, 43, 306, 398]. 

Максимальний рівень інтенсивності обмінних процесів білка в 

новонародженого молодняку відмічається в м’язах, і тільки до 11,6 % 

кількості всіх білків утворюється в кишківнику, більша частина з яких – у 

тонкій кишці. 

Відомо, що синтез білка протікає швидше в скелетних м’язах молодняку 

м’ясних порід та їх помісей, порівняно з тваринами молочного та 

комбінованого напряму продуктивності [32, 83, 170]. Такі особливості в 

тварин м’ясних порід, насамперед, обумовлені швидким нарощуванням 

м’язової тканини та більш ефективним використанням кормів. 

Синтез мікробіального протеїну в рубці жуйних залежить, насамперед, 

від вмісту в раціоні енергії та перетравного протеїну. Він становить від 24 до 

36 г Нітрогену мікробіального білка на 1 кг перетравної в рубці органічної 

речовини, або 1 – 1,5 г Нітрогену на 1 МДж обмінної енергії. Валовий синтез 

мікробіального білка в рубці овець та корів становить відповідно 50 – 100 і 

700 – 1500 г за добу [78, 300]. Для перебігу процесів синтезу білка організм 

використовує значну кількість енергії. При транспортуванні 1 ммоль 



 

 

17 

 

амінокислоти до клітини використовується 1 ммоль АТФ [294, 314]. При 

розщепленні білків витрачається значна кількість енергії – до 7 % від 

загальної її потреби в організмі [277]. 

Вільні амінокислоти крові є найбільш лабільними в білковому обміні 

тварин. Концентрація їх може змінюватися під впливом різних факторів. 

Вони постійно підлягають перетворенням. Частина їх використовується для 

синтезу білків органів і тканин, частина витрачається на синтез біологічно 

активних речовин (гормонів, ензимів, простетичної групи гемоглобіну тощо), 

а решта амінокислот підлягає розпаду й використовується організмом як 

енергетичний матеріал [398]. 

Велике значення для життєдіяльності мікрофлори передшлунків жуйних 

тварин мають мікроелементи. Багато вчених [45, 52, 160, 323, 332] вивчали 

вплив мікроелементів на ріст популяцій бактерій передшлунків жуйних, 

дійшли висновку, що додавання до раціону окремих доз мікроелементних 

сполук сприяє підвищенню чисельності мікроорганізмів, і, відповідно, 

збільшенню синтетичних процесів білка в рубці. 

У 1937 році А.Е. Браунштейном і М.Г. Крицманом [26] було 

встановлено, що з піровиноградної та глутамінової кислот при їх взаємодії 

досить швидко утворюється аланін- і альфа-кетоглутарова кислота без 

виділення вільного амоніаку. Така реакція переамінування є проміжним 

ланцюгом у процесі біосинтезу амінокислот – ізолейцину, валіну, лейцину, 

фенілаланіну, тирозину та інших. У цих процесах беруть участь спеціальні 

ензими – амінотрансферази, коензимом яких є фосфорний естер вітаміну В6. 

Амінокислоти в організмі використовуються в різних процесах 

перетворення, зокрема, реакціях дезамінування та переамінування. Значна 

частина азоту амінокислот використовується епітелієм кишок для синтезу з 

нього пірувату аланіну, який є основною амінокислотою, що надходить до 

портальної вени, а з неї – до печінки [65, 160, 337, 420]. 

У печінці із амінокислот відбувається синтез переважної більшості 

білків сироватки крові. Зокрема, основна частина усіх білків крові 
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представлена альбумінами, які є однією з найбільш лабільних його фракцій. 

Вони відіграють важливу роль у забезпеченні колоїдно-осмотичного тиску та 

виконують транспортну функцію (зв’язування та перенесення жирних 

кислот, холестеролу, мінералів та інших речовин). Інші фракції білка в 

сироватці крові представлені α (α1 та α2)-, β-, та γ-глобулінами [129, 266, 285]. 

В дослідах E.R. Orskov [390] на гомогенатах слизової оболонки рубця 

було представлено синтез глутамінової кислоти з амоніаку та                          

α-кетоглутарової кислоти. Через цю кислоту амоніак включається в обмін 

речовин та використовується в організмі для синтезу азотових речовин. 

Глутамінова кислота може вступати в реакції амідування з утворенням 

глутаміну. Автор висловив припущення, що синтез глутамату слизовою 

рубця сприяє засвоєнню небілкового азоту печінкою шляхом реакції 

переамінування, а також внаслідок утворення проміжних сполук, необхідних 

для синтезу сечовини. 

Як зазначають B.D. Dawis та С. Getzoff [332], утворення глутамату 

слизовою оболонкою рубця дає можливість не лише використовувати 

додаткову кількість амонію, але й створити його резерви для процесів 

тканинного синтезу. Треба відмітити, що амінний азот глутаміну 

використовується для синтезу різних азотових речовин без проміжного 

утворення амоніаку за допомогою ензимів, які каталізують перенесення 

амідних груп на різні сполуки. А отже, поєднання процесів переамінування з 

дезамінуванням є найбільш загальною закономірністю обміну амінокислот. 

Таким чином, дослідженню особливостей білкового обміну в жуйних 

тварин приділено значну увага. Проте, ці процеси в молодняку м’ясної 

худоби залишаються вивченими недостатньо. 

 

1.3. Роль мікроелементів для жуйних тварин 

 

Від активності перебігу обмінних процесів залежить прояв функцій 

органів і систем у організмі тварин. Багатьма дослідниками [54, 117, 120] 
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доведено, що активність ензимів залежить від мікроелементів, які є їх 

складовими, утворюючи простетичні групи. Крім того, значна кількість 

біохімічних реакцій перебігає лише за наявності певного біоелементу. 

Дисбаланс у навколишньому середовищі призводить до порушення їх вмісту 

в рослинах, кормах, і в кінцевому результаті, організмі тварин, що негативно 

впливає на обмінні процеси і, як наслідок, на продуктивність.  

Мінеральні речовини обумовлюють у організмі постійність 

необхідного осмотичного тиску крові, лімфи й інших біологічних рідин. За їх 

допомогою підтримується сталість концентрації йонів Гідрогену і кислотно-

лужна рівновага, змінюється збудливість центральної нервової системи, 

активується або пригнічується дія гормонів і ензимів. При недостатньому 

надходженні в організм мінеральних елементів із кормами вони надходять у 

кровоносне русло з депо, підтримуючи в такий спосіб обмінні процеси на 

необхідному рівні [48, 63, 130, 143, 197, 243]. Дефіцит більшості мінеральних 

елементів можуть відчувати як молодняк, так і дорослі тварини. За їх нестачі, 

надлишку або дисбалансу в організмі тварин виникають захворювання, які 

називають мікроелементозами [80, 98, 119, 270]. 

При порушенні обміну макро- і мікроелементів у 

сільськогосподарських тварин виникають такі хвороби, як остеодистрофія, 

рахіт, післяродова гіпокальціємія й гіпофосфатемія, пасовищна тетанія, 

мікроелементози. До групи біотичних, тобто життєво необхідних, 

мікроелементів, належать Цинк, Манган, Ферум, Селен, Купрум, Хром, 

Кобальт та Іод [28, 41, 50, 99, 162]. Оптимальний вміст і співвідношення саме 

цих біогенних металів у організмі тварин зумовлює нормальний перебіг 

обмінних процесів і високу продуктивність. 

Встановлено вплив мікроелементів на процеси тканинного дихання і 

внутрішньоклітинний обмін, кровотворення тощо [49, 116, 164, 196, 236]. 

Стимулюючий вплив мікроелементів на окремі ланки загального обміну 

речовин у великої рогатої худоби показано в дослідженнях Р.Й. Кравців [136-

144], В.Г. Грибана та співавторів [67, 71]. Враховуючи те, що багато 
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мікроелементів є кофакторами ензимів, складовими гормонів та інших 

біологічно активних речовин, вони заслуговують на особливу увагу [65, 99, 

131, 156, 186]. 

Забезпечення тварин мікроелементами обумовлено вмістом їх рухомих 

форм у ґрунтах, водних джерелах і рослинах. Кількісний та якісний 

мікроелементний склад є відмінним для кожної біогеохімічної зони або 

провінції й відповідним чином відбивається на метаболічному статусі тварин, 

які в ній існують. Власне, в південній біогеохімічній зоні, до якої відноситься 

Дніпропетровська область, у кормах тварин відмічається нестача Цинку та 

Кобальту, а надлишок Мангану й Бору в окремих місцевостях, відповідно 

зумовлює відносну іодну і мідну недостатності й поглиблює кобальтову [113, 

153, 191, 199]. 

Зважаючи на це, а також враховуючи, що Кобальт, Купрум і Манган 

беруть участь у багатьох обмінних реакціях, предметом наших досліджень 

було вивчення фізіологічного стану організму худоби за впливу саме цих 

біогенних елементів. 

Купрум є третім, після Феруму й Цинку, найпоширенішим 

мікроелементом у організмі тварин. У біологічних системах цей метал 

зустрічається переважно в вигляді сполук. Здійснюючи значний вплив на 

окисні процеси в організмі тварин (окиснення вітаміну С, ціаніну, 

адреналіну, адренохрому), Купрум сприяє перетворенню сульфгідрильних 

груп у дисульфідні, підвищує каталазну, пероксидазну і цитохромоксидазну 

активність тканин. В організмі тварин Купруму міститься близько 0,00015 %. 

У тканинах дорослих сільськогосподарських тварин його концентрація 

знаходиться в таких межах: в крові – 80-120, печінці – 800-1000, селезінці – 

120-1200, нирках – 200-400, серцевому м’язі – 300-400, скелетних м’язах – 

200-300, кістках – 370-400 мкг на 100 г свіжої тканини [41]. 

Купрум посилює використання вітамінів Е та К, активує дію інсуліну та 

гальмує активність адреналіну [10, 185, 318]. При його дефіциті відбувається 
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пригнічення сульфідоксидазної активності, що викликає ензоотичну атаксію 

[360]. 

Мікроелемент Купрум бере участь у регуляції обміну вітамінів С та А, 

стимулюванні функції щитоподібної залози, у синтезі пігментів волосяного 

покриву [233], активізує каталазу, яка в свою чергу, нейтралізує перекис 

Гідрогену в тканинах [41, 328, 333]. Атоми цього елементу переносять 

електрони, і є складовими ензим-субстратних комплексів [265, 370]. 

Більш ретельним вивченням впливу сполук цього мікроелементу почали 

займатися після встановлення його ролі в утворенні гемоглобіну в щурів, а 

також у багатьох інших реакціях [40, 65, 79, 140, 402]. Було встановлено, що 

Купрум бере участь у клітинному диханні, формуванні кісток, розвитку 

сполучної тканини, мієлінізації нейронів спинного мозку, кератинізації 

похідних шкіри й пігментації тканин, функціонуванні серця та імунної 

системи [156, 274, 298, 396]. 

Він відіграє важливу роль у процесах ембріогенезу, росту й розвитку 

тварин. Про це свідчить висока активність обміну речовин у тканинах 

ембріонів і пов’язане з ним інтенсивне клітинне дихання [369], а також 

значно посилюється перенесення Купруму з організму матері до організму 

плоду, де він використовується не тільки в синтезі купрумзалежних ензимів, 

але й акумулюється в гепатоцитах [402]. Основним джерелом Купруму для 

плоду є церулоплазмін крові матері [10, 298, 329, 338, 345], так як частина 

його йонів переноситься шляхом адсорбції в кров плода з амніотичної 

рідини.  

Хоча Купрум і акумулюється в печінці плоду перед народженням, проте 

його запасів недостатньо, щоб забезпечити новонароджений організм. 

Складові молока, з якими взаємодіє цей елемент, мало вивчені. Встановлено, 

що він у молоці з’єднується з різними компонентами, молекулярна маса яких 

від 2 до 2000 кДа, причому на церулоплазмін припадає близько 20 – 25 % від 

усієї концентрації Купруму в молоці [349]. Більша частина церулоплазмін 

молока синтезується клітинами молочної залози, а не поглинається з крові 



 

 

22 

 

матері; під час лактації експресія Мрнк цього білка в молочній залозі різко 

зростає. У цей період зростає також поглинання 67Cu молочною залозою з 

плазми крові [274, 318, 378]. 

Накопичення Купруму та церулоплазміну в крові вагітних розглядається 

вченими [327] як захисна реакція організму проти токсичних продуктів, які 

з’являються в материнському організмі в результаті виділення їх ембріоном. 

Підвищення рівня Купруму при інфекційних захворюваннях, на думку           

Р. Вільямса [37], пов’язане з його детоксикаційною здатністю, а також із 

синтезом антитіл. Вивчення фізіологічних властивостей мікроелементів 

дозволило виявити здатність їх у біотичних дозах підвищувати захисні 

реакції організму [375]. 

Однією з характерних ознак дефіциту Купруму в тварин є депігментація 

волосяного покриву, яка зумовлена зниженням активності тирозинази, що 

бере участь в утворенні меланіну [136, 345, 393]. Іншим купрумзалежним 

ензимом є лізилоксидаза, втрата активності якої спричиняє патологічні зміни 

в кістках і серцевому м’язі. Якщо при цьому знижується також активність 

таких купрумзалежних ензимів як цитохромоксидаза, яка бере участь у 

тканинному диханні, і ензиму антиоксидантної системи Cu,Zn-

супероксиддисмутази, то пошкодження міокарду можуть бути незворотними.  

M.C. Linder [373] відмічає, що важливу роль при забезпеченні функції 

нервової системи відіграє такий купрумзалежний ензим як дофамін-β-

гідроксилаза, який каталізує реакцію утворення з дофаміну симпатичної 

нервової системи норадреналіну та адреналіну. 

Купрум бере участь у процесах тканинного дихання та кровотворення, 

входить до складу окиснювальних ензимів – тирозинази та аскорбіноксидази, 

які каталізують окиснення відповідного субстрату молекулярним Оксигеном 

[51, 184]. При недостатній його кількості зменшується швидкість абсорбції 

Феруму, відтак тривалість життя червоних кров’яних клітин скорочується в 5 

разів і гальмується їх швидкість дозрівання [284], знижується активність 

цитохромоксидази печінки та сукциноксидази. здатність мітохондрій клітин 
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печінки окиснювати субстрати (піруват, цитрат, глутамат), зменшується 

активність мозкової фенолоксидази [200]. 

Знаходячись у структурі уратоксидази та ксантиноксидази, Купрум бере 

участь у метаболізмі нуклеїнових кислот, зокрема, в трансформації 

пуринвмісних сполук у ксантин, а в подальшому в сечову кислоту [346, 402]. 

Висока активність діаміноксидази виявлена в слизовій оболонці кишок і 

шлунку, нирках, селезінці й інших органів. Цей ензим, крім гістаміну, 

інактивує поліаміни, які беруть участь у проліферації клітин. Концентрація 

останніх особливо висока в слизовій оболонці кишок, клітини яких дуже 

активно діляться [10, 99, 364]. Гістамін звільнюється з тучних клітин при 

алергічних реакціях. Він, а також діамін-кадаверин, дезамінуються 

діамінооксидазою, висока активність якої виявлена в тонкому кишківнику. 

Якщо звільнений гістамін не інактивується, то він індукує запальну реакцію 

та змінює проникність капілярів [190, 288, 374]. 

Купрум у складі альбумінової фракції доступний для тканин і при його 

надлишку в тканинах, викликає пригнічення мембранної АТФ-ази, 

інгібування деяких ензимів, які містять сульфгідрильні групи (глутатіону, 

пероксидази), що призводить до затримки окиснення в тканинах 

піровиноградної кислоти та інших метаболітів вуглеводного обміну [345, 

355, 360, 403]. 

Такий життєво важливий мікроелемент як Кобальт входить до складу 

ензимів, які каталізують реакції іодування, беручи участь в утворенні 

гормону щитоподібної залози та є специфічним активатором ензиму гліцил-

гліцингідролази (гліцилгліциндипептидази) [87, 156, 185, 190]. Він запобігає 

виникненню реакцій окиснення та енергетичних стресів. Біотичні дози 

Кобальту пригнічують проліферацію пухлинних клітин [5, 99, 416, 284]. 

Одержуючи з кормами Кобальт у вигляді солей, у тварин підвищується 

рівень стійкості до інфекції через шкірний покрив і слизові оболонки 

шлунково-кишкового тракту й дихальних шляхів. Це пов’язано з його 
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здатністю зменшувати проникливість стінок кровоносних судин і покривних 

тканин до інфекції [274, 316].  

Фізіологічна функція Кобальту обумовлена тим, що цей мікроелемент 

входить до складу ціанокобаламіну (до 4,5 %). У жуйних за його участю 

мікроорганізми рубця синтезують вітамін В12, який у свою чергу є 

стимулятором росту бактерій. Нестача Кобальту в раціонах тварин спричиняє 

гальмування синтезу ціанокобаломіну, що викликає необхідність включення 

до його складу кормів, збагачених вітаміном В12. Він також бере участь у 

кровотворенні, покращує використання кормового білка, Кальцію та 

Фосфору, посилює ріст, природну резистентність, процеси вовноутворення в 

овець [33, 130, 150, 220, 270, 414]. 

У складі вітаміну В12 Кобальт бере участь у регуляції гемопоезу, 

зокрема, стимулює синтез протопорфірину, впливає на білковий, 

вуглеводний, нуклеїновий та мінеральний обміни. Як коензим він каталізує 

реакції трансметилювання (синтез метіоніну та ацетату) та перенесення 

Оксигену (відновлення рибонуклеотидів у дезоксирибонуклеотидах, 

утворення ізомерів лізину). Особливо важливу роль для жуйних тварин 

відіграє реакція метилмалонілкоензим-А, яка забезпечує трансформацію 

пропіонової кислоти в сукцинілкоензим-А, що окиснюється в циклі Кребса 

[23, 139, 164, 307]. 

Кобальт активує аргіназу, кісткову та кишкову фосфатази, інактивує 

уреазу, пепсин, збільшує синтез м’язових білків. Цей мікроелемент може 

викликати поліцитемію, тобто зростання кількості еритроцитів та 

гемоглобіну без зміни об’єму крові [40, 101, 135, 184, 275, 335, 359]. Якщо 

Ферум стимулює утворення ретикулоцитів, а Купрум перетворює 

неорганічний Ферум у органічну форму та прискорює перетворення 

ретикулоцитів у зрілі форми, то Кобальт стимулює їх утворення та 

дозрівання еритроцитів у кістковому мозку [137, 163, 256]. 



 

 

25 

 

Кобальт депонується в печінці, нирках, підшлунковій залозі, селезінці та 

наднирниках. Його вміст у печінці жуйних тварин менший за норму (0,8 ‒ 

0,12 мг/кг сухої речовини) вказує на дефіцит [164, 358]. 

Манган у організмі тварин знаходиться в межах 450 – 560 мкг/кг маси 

тіла. Як відмічають дослідники [172, 199, 247, 415], у постнатальному періоді 

онтогенезу концентрація Мангану в організмі зростає, а з віком починає 

поступово знижуватися. Найвища концентрація цього мікроелементу в 

печінці, кістках, нирках та підшлунковій залозі, а найнижча – в скелетних 

м’язах. Вміст Мангану в деяких органах і тканинах знаходиться в таких 

межах (мкг/100 г сирої тканини): печінці – 200-300, селезінці – 20-25, нирках 

– 120-150, серцевому м’язі – 25-30, кістках – 300-370, мозку – 35-40, 

підшлунковій залозі – 140-160, скелетних м’язах – 15-25 [4, 41, 80, 130, 190, 

229]. 

Цей мінерал має безпосередній вплив на вуглеводний обмін, оскільки 

він бере участь у синтезі глюкопротеїдів. Манган є активатором 

кокарбоксилази, сприяє зменшенню вмісту піровиноградної кислоти в 

організмі тварин і, відповідно, зниженню потреби його в тіаміні. Пероксидаза 

містить два атоми Мангану, а піруватпероксидаза мітохондрій – чотири [48, 

57, 116]. Наявний цей мікроелемент і в коензимній системі, що каталізує 

окисне фосфорилювання, утворення комплексного зв’язку йонів 

двохвалентного Мангану з ензимом енолазою. Він входить до есенціальної 

частини супероксиддисмутази, яка відіграє ключову роль у регуляції 

вільнорадикальних процесів клітинного метаболізму. Порфірин Мангану, 

виділений із еритроцитів свідчить про його роль у метаболізмі компонентів 

крові [2, 66, 190, 291]. 

В організмі Манган бере участь у активації ізоцитратдегідрогенази, яка 

декарбоксилює малатдегідрогеназу і піруватдекарбоксилазу [41, 184, 225, 

309, 303] та в синтезі глікозаміногліканів хрящової тканини, еритропоезу та 

утворенні гемоглобіну. Він володіє ліпотропною дією, активуючи синтез 
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холестеролу з ацил-КоА через карбонові кислоти [338], що вказує на його 

роль у ліпідному обміні. 

Участь Мангану в мітохондріальних процесах окисного 

фосфорилювання підтверджується швидким накопиченням його в 

мітохондріях гепатоцитів [80, 191, 291]. При дефіциті Мангану в раціоні 

затримується формування скелету в результаті пригнічення остеогенезу 

епіфізарних хрящів. Таким чином, порушення формування кісткової тканини 

при нестачі Мангану пов’язане зі змінами хондроітинсульфато-білкового 

комплексу [18, 184, 307]. 

Значний вплив цей елемент має на репродуктивну функцію та 

кровотворення, викликаючи підвищення рівня поліхроматофільних 

нормобластів, еритроцитів, об’єму циркулюючої крові й рівня гемоглобіну. 

Роль Мангану в процесах окисного фосфорилювання підтверджується 

швидким накопиченням 54Mn в мітохондріях клітин печінки. Дія його на 

кісткову тканину обумовлена активуючою дією на лужну фосфатазу та 

синтез кислих глікозаміногліканів у матриці кістки [184, 284]. 

Манган стимулює синтез білка в м’язах, глікогену в печінці, сприяє 

підвищенню активності Мg-АТФфази, що збільшує масу тіла тварин і птиці 

[2, 28, 196, 406]. Подібно холіну, його йони беруть учать у процесах 

утилізації жирів у організмі й, таким чином, попереджають жирове 

переродження печінки. Недостатнє надходження в організм із кормом 

Мангану викликає таке захворювання як перозис, що характеризується 

розслабленням зв’язок і сухожилок ніг, зсувом суглобів. Він необхідний для 

нормальної функції залоз внутрішньої секреції [197, 274, 412]. При 

підвищеній дозі (100 мг/кг корму) Манган чинить антагоністичний вплив на 

Цинк та інші елементи. Так само як й Купрум, він є активатором ензимів 

тканинного дихання. Проте каталітична їх дія на такі ензими, як енолаза, 

діамінооксидаза й рибонуклеаза неоднакова: для енолази є специфічним 

Манган, а для діамінооксидази й рибонуклеази – Купрум [41, 288, 371]. 
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Для профілактики мікроелементозів використовують різні шляхи 

балансування раціонів годівлі сільськогосподарських тварин 

мікроелементами, але не завжди способи введення мінералів до їх складу є 

ефективними. На сьогодні в тваринництві набули широкого застосування 

хелатні сполуки амінокислот і мікроелементів [338]. Їх перевага над 

неорганічними формами біогенних мінералів полягає в максимальній 

доступності таких сполук для організму тварин. 

Сутність утворення хелатних сполук ґрунтується на тому, що 

позитивно заряджені йони перехідних металів (Купрум, Ферум, Цинк, 

Кобальт, Нікель, Манган) мають вільні, більш низько розміщені енергетичні 

рівні, що полегшує перехід електронних пар із валентної орбіталі. В 

організмі хелати беруть участь у реплікації інформаційних макромолекул 

[135, 300]. 

L.R. Corah та S. Ives [329] стверджують, що стійкість хелатних сполук, 

які беруть участь у метаболічних реакціях, вища за рівень константи 

стійкості хелатів у шлунково-кишковому тракті. 

Вважається, що мікроелементи всмоктуються у формі протеїнатів 

хелатів двовалентних металів із гідролізатами білка та амінокислотами, які 

вільно проникають через стінку кишківнику [41, 80, 148, 189, 228, 317, 353, 

404]. 

М.О. Судаков та інші [257, 266] виявили ознаки у поросят за наявності 

в раціоні високого вмісту Кальцію, що володіють здатністю хелатувати йони 

Цинку з утворенням незасвоюваних сполук. Макромолекулярні сполуки із 

Купрумом практично не всмоктуються, в той самий час як 

низькомолекулярні його хелатні сполуки легше адсорбуються. 

При використанні на тваринах різноманітних сполук Цинку кращою 

доступністю й рівнем біологічної активності в процесі метаболізму володіли 

його хелати з амінокислотами [140, 427]. Кращий ефект окремі дослідники 

[235, 342] отримали при додаванні до раціону свиней хелатних комплексів 

Цинку з сульфурвмісною амінокислотою метіоніном. Хелатні сполуки з 
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амінокислотами здатні не лише активізувати ензимні системи, але й мають 

стимулюючий вплив на синтез білка. 

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що вивченню 

ролі таких життєво важливих елементів як Купрум, Кобальт та Манган, 

приділяється значна увага. Водночас слід зазначити, що в літературі 

недостатньо висвітлені питання щодо ефективності дії цих мінералів на 

інтенсивність обміну в молодняку великої рогатої худоби м’ясного напряму 

продуктивності, а також можливість їх використання як корегуючих 

метаболізм факторів. 

 

1.4. Вільнорадикальне окиснення та антиоксидантна система 

організму 

 

Вільнорадикальне окиснення – це процес перенесення Оксигену на 

субстрат з утворенням токсичних продуктів (альдегідів, кетонів). Основними 

радикалами, які утворюються в клітинах, є радикали Оксигену (супероксид, 

гідроксильний радикал), монооксид Нітрогену, ненасичених жирних кислот, 

а також радикали, які утворюються в окисно-відновних реакціях. 

Вільнорадикальне окиснення є важливим біохімічним процесом 

перетворення Оксигену, ліпідів, нуклеїнових кислот, білків та інших сполук 

за впливу вільних радикалів, а перекиси є одним з його продуктів [12, 84, 

251]. 

Вільнорадикальне окиснення ліпідів суттєво впливає на роботу 

серцево-судинної системи, дихання, функцію шлунку, капілярів, експресію 

генів, відповідальних за синтез білків. Його порушення може призвести до 

розвитку патологічних змін у структурах тканин та органів [86, 269, 363]. 

При цьому встановлено, що активація перекисних процесів супроводжується 

пошкодженням білкових молекул мембранних структур шляхом зміни 

активності внутрішньоклітинних ензимів [24, 115, 155]. 
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Порушення функції мембранозв’язуючих ензимів призводить до зміни 

функціональних властивостей мембран із підвищенням їх проникності, 

накопиченням у клітинах Кальцію, протонів води, що викликає їх загибель 

[76, 105, 287]. 

Активні форми Оксигену (АФО) утворюються в багатьох ензимних та 

неензимних реакціях. Оксигенні радикали можуть генеруватися при 

одноелектронному відновленні ензимами в процесі транспорту електронів по 

дихальному ланцюгу мітохондрій та редокс-системі ендоплазматичного 

ретикулуму; при аутоокисненні оксигемоглобіну, НАДФН, глутатіону, 

флавінів, цитохрому С, аскорбінової кислоти, адреналіну, катехоламінів, у 

процесі окисних реакцій за участю цитохромів В5 та Р-450; при біосинтезі 

простагландінів та лейкотрієнів із арахідонової кислоти, при аутооксидації 

поліненасичених жирних кислот та каталізі реакцій із ензимами (НАДФН-

цитохром Р-450-редуктазою, ксантиноксидазою, мієлопероксидазою та ін.). 

У дихальному ланцюгу генерація супероксидного радикалу відбувається на 

ділянці сукцинатдегідрогеназа ‒ цитохром В. Пряме утворення пероксиду 

Гідрогену відбувається в процесі окисного дезамінування моноамінів. На 

ендоплазматичному ретикулумі джерелом АФО є флавопротеїд-НАДН-, 

цитохромредуктаза цитохрому Р-450. У цитозолі клітин АФО утворюються, в 

основному, у результаті аутооксидації ензимів [7, 30, 71, 282]. 

Активація перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) в умовах пригнічення 

активності антиоксидантної системи призводить до пошкодження структури 

мітохондріальних мембран, модифікації їх фосфоліпідного складу та 

проникності, інгібування мітохондріальних ензимів, порушення процесу 

окисного фосфорилювання, підвищеної проникності субклітинних утворень, 

у першу чергу, мембран лізосом, що супроводжується вивільненням 

лізосомальних гідролаз, які активують катаболічні процеси [59, 343, 352]. 

У процесі утворення вільнорадикальних сполук відбувається 

перерозподіл електронної щільності в радикалі жирної кислоти з утворенням 

дієнових кон’югатів, які досить швидко окиснюються до перекисних 
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радикалів, а потім і гідроперекисів [77, 165]. Оскільки дієнові кон’югати та 

гідроперекиси утворюються на початкових стадіях перекисного окиснення 

ліпідів, їх відносять до первинних продуктів ліпопероксидації [201, 240]. 

В основі ушкоджуючої дії продуктів пероксидації лежить їх 

властивість викликати ковалентну модифікацію біомолекул і, як наслідок, 

змінювати структуру біологічних мембран, пригнічувати активність гліколізу 

й окиснювального фосфорилювання, синтез білків і нуклеїнових кислот 

внаслідок взаємодії з SH-, NH2- та CH2-групами [74, 219]. 

Продукти перекисного окиснення ліпідів за своєю структурою є 

нестійкими сполуками, які легко піддаються розпаду в присутності йонів 

металів перемінної валентності до більш стабільних вторинних, або 

проміжних продуктів пероксидації ‒ спиртів, діальдегідів, епоксидів, кетонів 

та ін. В організмі продукти ПОЛ знаходяться у досить високих стаціонарних 

концентраціях, беручи участь у різноманітних біохімічних процесах як 

субстрати багатьох цитозольних та мікросомальних ензимів [12, 85, 227, 231]. 

Вільні радикали можуть взаємодіяти як безпосередньо з нітрогенними 

основами ДНК, утворюючи їх модифіковані похідні, зокрема, 8-азагуанін, так 

і опосередковано, через вторинні та кінцеві продукти ПОЛ (малоновий 

діальдегід та його похідні), які можуть зв’язуватися з ДНК та білками 

ядерного хроматину, порушуючи процеси зчитування генетичної інформації, 

що призводить до виникнення генетичної мутації [383, 413]. 

За даними авторів [223, 269, 356], діальдегіди та ряд вторинних 

продуктів ПОЛ, при взаємодії з NH2-групами кінцевих залишків амінокислот, 

білків та ліпідів, утворюють кон’юговані основи Шифа (ОШ), які є 

кінцевими продуктами пероксидації. Розщеплюються вони дуже повільно, в 

результаті чого відбувається накопичення цих продуктів у тканинах 

організму. 

Як відмічають В.К. Казимірко [105] та інші автори [111, 231], 

головними мішенями активних форм Оксигену є цистеїнові, гістидинові, 

тирозинові, фенілаланінові, триптофанові та метіонінові залишки. Вільні 
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радикали ОН- і О2- можуть взаємодіяти не тільки з амінокислотними 

залишками, але й пошкоджувати скелет поліпептидного ланцюга з 

наступною фрагментацією. Ступінь пошкодження молекули білка 

визначається амінокислотним складом, структурною організацією та 

доступністю амінокислотних залишків для радикальних продуктів. 

У нормально функціонуючих клітинах вміст продуктів пероксидації 

ліпідів знаходиться на досить постійному рівні, який забезпечується 

захисною антиоксидантною системою. Антиоксидантна система організму 

спрямована попереджувати утворення вільнорадикальних сполук та 

гальмувати їх руйнівну дію. Ензимна антиоксидантна система представлена 

супероксиддисмутазою, пероксидазою, каталазою, цитохромоксидазою, 

деякими купрумвмісними оксидазами, системою глутатіонових ензимів [91, 

251]. Антиоксиданти неензимної природи представлені жиророзчинними 

(токофероли, убіхінон, вітаміни А, К) та водорозчинними (аскорбінова 

кислота, рутин, альбумін) сполуками [72, 194, 207], механізм дії яких 

відрізняється від дії ензимних антиоксидантів. Ензими необхідні для реакції 

інактивації вільних радикалів, неензимні ‒ виконують роль «пастки» для 

вільних радикалів і попереджують виникнення вільнорадикальних сполук, а 

антиоксиданти-синергісти лише посилюють дію інших антиоксидантів [13, 

134, 426]. 

Найбільша ефективність знешкодження продуктів вільнорадикального 

окиснення спостерігається в ензиму супероксиддисмутази, який у якості 

субстрату використовує реакційноздатні вільні форми Оксигену (О2-) [356]. 

Супероксиддисмутаза (КФ 1.15.1.1.) – ензим групи металопротеїдів, 

який здійснює рекомбінацію супероксид-аніон-радикалів (•О2–) із 

утворенням пероксиду Гідрогену й Оксигену, відіграє важливу фізіологічну 

роль у регуляції вільнорадикальних процесів клітинного метаболізму [210, 

368]. Супероксиддисмутаза гальмує перекисне окиснення ліпідів у 

мембранах мітохондрій, мікросомах та лізосомах. Разом із іншими 
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компонентами антиоксидантної системи вона забезпечує регуляцію 

вільнорадикального окиснення. 

Існує декілька ізоформ СОД залежно від типу перехідного металу ‒ 

кофактору активного центру ензиму: Cu,Zn-СОД (Купрум як кофактор 

активного центру, та Цинк як кофактор, який стабілізує конформацію),     

Mn-СОД (з Манганом у активному центрі), а також менш розповсюджені 

форми Ni-СОД (із Нікелем) та Fe-СОД (із Ферумом). 

Цитозоль практично всіх еукаріотичних клітин містить 

супероксиддисмутазу типу Cu,Zn-СОД – найбільш розповсюджену ізоформу 

ензиму. Cu,Zn-СОД є гомодимером (складаються з двох однакових одиниць), 

молекулярна маса якого 32,5 кДа. Субодиниці білка зв’язані один із одним у 

першу чергу гідрофобними та електростатичними зв’язками, а Купрум та 

Цинк ‒з білковою частиною молекули гістидиновими залишками [13, 108].. 

Мітохондрії еукаріотичних клітин та клітин мікроорганізмів містять 

супероксиддисмутазу з Манганом у складі кофактору Mn-СОД. Манган у 

цьому ензимі координовано з білком через три гістидинових залишки а 

аспартат пов’язано водою або гідроксильним лігандом залежно від окисного 

стану Мангану – Mn (ІІ) або Mn (ІІІ). 

На відміну від ензиму Cu,Zn-СОД, активність Mn-СОД є дуже низькою 

в щитоподібній залозі. Таким чином, активність СОД у тканинах різних 

органів організму залежить від його ізоформи [286, 413]. 

За низької активності СОД дисмутація супероксидних радикалів 

призводить до утворення перекису Гідрогену (Н2О2) та найбільш активної 

форми оксигенних радикалів – синглетного Оксигену (О2
-). Крім цього,         

B. Frei [343] та N.L. Krinsky [367] відмічають, що супероксиддисмутаза 

виступає не тільки як могутній інгібітор окисних процесів, але й запобігає 

лізису еритроцитів, бере участь у підтримці стабільності мембран та форми 

еритроцитів, а також у реалізації функцій тромбоцитів. Антиоксидантна 

функція супероксиддисмутази в біологічних рідинах важлива при станах, 

пов’язаних із інтенсивною генерацією активних форм Оксигену. 
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Місцем синтезу СОД є рибосоми клітин, які використовують 

інформацію ядерної ДНК. Регуляція активності супероксиддисмутази 

здійснюється редокс-системою клітин. НАДФН-залежні ланцюги 

мітохондрій ендоплазматичного ретикулуму, які є генераторами 

супероксидних радикалів, можуть виконувати тригерну роль: індукувати 

синтез ензиму при їх зростанні і, навпаки, пригнічувати його активність при 

зміщенні донорно-акцепторної рівноваги. Супероксиддисмутазна активність 

знаходиться під контролем також і нейрогуморальних механізмів, зокрема 

естрогенів, інсуліну та глюкагону, які активно впливають на біосинтез та 

розпад супероксиддисмутази [109, 171, 210]. 

Каталаза (КФ 1.11.1.6.) – ензим класу оксиредуктаз, хромопротеїд, який 

у своєму складі містить чотири субодиниці з молекулярною масою 62000 та 

простетичну групу гему. Ензим каталізує розпад перекису гідрогену до води 

та Оксигену. В організмі ссавців та людини максимальна концентрація 

каталази спостерігається в еритроцитах, печінці та нирках; у мозку, 

щитоподібній та статевих залозах та сполучній тканині активність каталази 

менша. У клітинах до 80 % каталази локалізовано в періксомах, де її 

концентрація складає 10-6 моль [6, 24, 72]. 

А.Н. Бах [15] стверджує, що активізація каталази починається при 

надлишковому утворенні перекису гідрогену, при низькому ж вмісті Н2О2 

органічні перекиси каталізуються пероксидазою. Активність каталази та СОД 

корелюють між собою, що може бути пов’язано з переключенням потоку 

електронів із одного ланцюга транспорту на інший. Таким чином, за цих 

умов супероксиддисмутаза та каталаза діють у єдиній системі утилізації 

перекису гідрогену [231]. 

Каталаза активується на рівні пероксом у клітинних зонах, де 

звільняється О2
-, особливо поблизу внутрішньої мембрани мітохондрій та в 

цитозолі на рівні ендоплазматичного ретикулуму, що містить систему 

окиснення до якої входить цитохром Р-450. Ця система захисту здатна 

адаптуватися до гіперпродукції вільних радикалів [105, 111, 255, 372]. 



 

 

34 

 

Ще одним основним представником ензимної антиоксидантної системи 

є пероксидаза (КФ 1.11.1.7.), яку відносять до класу ензимів оксидоредуктаз, 

що каталізує реакції окиснення органічних та неорганічних продуктів, 

субстратом яких є перекис гідрогену. 

Єдиний йон Феруму, який присутній у пероксидазі, може не лише 

вступати в реакцію активізації перекису гідрогену, але й володіє здатністю 

окиснювати різні субстрати [29, 59, 316]. До вихідних речовин, які 

окиснюються пероксидазою в присутності перекису гідрогену, можна 

віднести більшу частину фенолів (пірокатехін, пірогалол, гідрохінон, 

резорцин), ароматичні (саліцилову, бензойну) та аскорбінові кислоти й інші 

сполуки [7, 269]. 

Роль мікроелементів у реакціях перекисного окиснення ліпідів досить 

велика. Окремі з них мають здатність проявляти прооксидантні чи 

оксидантні властивості, викликати метаболічні зміни зі зміщенням окисно-

відновної рівноваги в бік зростання окисних процесів ‒ це сприяє утворенню 

активних форм Оксигену, призводить до зниження активності ензимів 

захисної антиоксидантної системи, викликає модифікації та пошкодження 

ДНК, органел і мембран клітин, зміни їх енергогенеруючої активності. 

Досліджень, присвячених вивченню ролі мікроелементів, і в першу 

чергу, зі змінною валентністю, в реакціях перекисного окиснення ліпідів 

досить багато [22, 60, 86, 134]. Так, йони Купруму, Хрому, Мангану та 

деяких інших металів індукують процеси ПОЛ у реакціях Фентона та 

Хабера-Уеса [125, 220], а Цинк, як кофактор процесів стабілізування 

цитоплазматичних мембран, ушкоджених продуктами ПОЛ, володіє 

антиокисним ефектом і перешкоджає всмоктуванню прооксидантних 

мікроелементів [27, 59, 61]. Купрум і Манган входять до складу 

супероксиддисмутази, одного з ключових ензимів у складі антиоксидантної 

системи. Кобальт не лише бере участь в еритропоезі, а й сприяє зростанню 

активності каталази крові, що підтверджено дослідами, проведеними на 

худобі голштинської породи [221]. 
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Висновок до огляду літератури  

Узагальнюючи огляд літератури, можна зробити висновок, що від рівня 

забезпеченості тварин біологічно активними речовинами, і в тому числі, 

мікроелементами, залежить перебіг обмінних процесів у організмі, що в 

значній мірі обумовлює стан здоров’я та реалізацію їх продуктивних якостей. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання добавок 

мікроелементів у вигляді сполук, які здатні підвищувати обмін речовин та 

рівень продуктивності. Саме дослідженням у цьому напрямі присвячені 

роботи Р.Й. Кравців, Є.М. Колтуна, В.В. Влізло, В.Г. Грибана та інших 

вітчизняних вчених, які вивчали метаболічні процеси в великої рогатої 

худоби за впливу біологічно активних речовин. У процесі опрацюванні 

літературних джерел стало зрозуміло, що обміну речовин у м’ясної худоби 

приділено незначну увагу, а його перебіг у тварин за корекції мінерального 

живлення залишається недостатньо вивченим. Доволі обмеженими також є 

дані стосовно показників білково-азотового обміну та стану захисної 

антиоксидантної системи в молодняку української м’ясної породи в умовах 

степової зони України, яка характеризується недостатністю в ґрунті та 

кормах Купруму, Кобальту та Мангану, а тому дослідження спрямованні на 

з’ясуванні ролі цих біометалів у процесах обміну речовин та розробка 

корегуючих заходів щодо усунення їх дефіциту в раціонах тварин, має 

важливе науково-практичне значення, що й обумовило напрям нашої роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Експериментальна частина роботи проводилася на молодняку великої 

рогатої худоби української м’ясної породи в умовах державного 

підприємства дослідного господарства “Поливанівка” Інституту сільського 

господарства степової зони України НААН Магдалинівського району 

Дніпропетровської області упродовж 2009-2011 років та на кафедрі фізіології 

і біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету, сертифікованому науково-дослідному 

центрі біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК та ПТЦ 

“Облдержродючість”. 

ДПДГ “Поливанівка” розміщене в північній частині Дніпропетровської 

області, з характерними для неї ґрунтово-кліматичними умовами. Клімат 

помірно-континентальний, характеризується невеликою кількістю 

атмосферних опадів і різким коливанням температур не лише упродовж року, 

а й доби. Зими відносно холодні з частими відлигами, літо – посушливе. 

Переважають вітри південно-східного і східного напрямку. Рельєф території 

дослідного господарства рівнинний, широкохвильовий із загальним схилом 

на південний захід, який виник через неглибокі балки і пагорби. 

Переважаючі ґрунти – чорноземи. Вони мають сприятливі для землеробства 

водно-фізичні, фізико-хімічні та агрохімічні властивості. 

Науково-господарські досліди проводили методом груп-аналогів. При 

формуванні груп, тварин підбирали за принципом аналогів з урахуванням 

віку, живої маси та фізіологічного стану. 

Відповідно з прийнятою в господарстві технологією телята на підсосі 

та молодняк утримувалися у корівниках стійлово з використанням вигульних 

майданчиків із забезпеченням тварин зеленими кормами у теплий період 

року. Санітарний стан приміщень і умови утримання тварин відповідали 

прийнятим зоогігієнічним вимогам. Годівля здійснювалась відповідно до 
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загальногосподарських раціонів, які забезпечували потребу тварин в 

основних елементах живлення згідно з деталізованими нормами годівлі 

м’ясної худоби. Витрати основних поживних речовин на 100 кг живої маси 

на відгодівлі становили: 1,9 ‒ 2,2 корм. од., 100 ‒ 110 перетравного протеїну 

на 1 корм. од. та 17 – 26 МДж обмінної енергії в 1 кг сухої речовини. 

Аналіз фактичної забезпеченості тварин кормами, який проводили з 

використанням даних А.І. Свєженцова та ін. [232] показав, що за рівнем 

годівлі, вмістом основних поживних речовин раціони відповідали нормам, 

проте були недостатніми за такими мікроелементами, як Купрум, Манган і 

Кобальт та надлишковими – за вмістом Феруму. Тому з метою задоволення 

потреб різновікового молодняку великої рогатої худоби української м’ясної 

породи у дефіцитних мікроелементах, було вирішено провести корекцію їх 

раціонів годівлі шляхом додавання до них неорганічних солей міді (CuSO4), 

кобальту (CoCl2) і марганцю (MnSO4) та дослідити фізіологічний стан 

молодняку та їх продуктивність за впливу цих мікроелементів. 

Перший етап досліджень передбачав вивчення фізіологічного стану 

організму молодняку 1,5; 6; 12 та 15 місячного віку за впливу неорганічних 

солей Cu, Co та Mn. З цією метою із загального стада у кожний зазначений 

віковий період, відбирали по 65 клінічно здорових тварин, з яких формували 

п’ять груп по 13 голів у кожній: І (контрольна) ‒ отримувала лише основний 

раціон, аналоги ІІ, ІІІ, IV та IV дослідних груп, також основний раціон, але 

збагачений відповідно Купрумом, Кобальтом, Манганом та сумішшю цих 

мікроелементів (табл. 2.1.). 

Основний раціон (ОР) піддослідних тварин складався з кормів, наявних 

у господарстві, що є типовими для степу Придніпров’я. Фактичну 

поживність кормів визначали шляхом хімічного аналізу. Нормування 

раціонів піддослідних тварин проводили за вмістом енергії, поживних та 

мінеральних речовин.  

Добову потребу у Cu, Mn та Co визначали виходячи з фактичного їх 

браку в кормах у дозах, які забезпечують нормовану потребу у кожному 
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мікроелементі у відповідний віковий період з розрахунку на 1 кг сухої 

речовини раціону, при цьому, також враховували ступінь засвоєння солей 

цих елементів організмом тварин [113]. 

Таблиця 2.1. 

Схема проведення досліду 

Група 

Кількість 

тварин, 

голів 

Тривалість 

досліду, діб 

Дозування мікроелементів 

мг/кг маси тіла 

1 2 3 4 

1,5 місяців 

І-контрольна  13 30 ОР 

ІІ-дослідна 13 30 OP+CuSO4  ‒ 0,57; 

ІІІ-дослідна 13 30 OP+CoCl2 ‒ 0,03; 

ІV-дослідна 13 30 OP+MnSO4  ‒ 2,4; 

V-дослідна 13 30 ОР+ CuSO4  (0,57) + CoCl2 

(0,03) + MnSO4 (2,45) 

6 місяців (підготовчий період 20 днів) 

І-контрольна  13 30 ОР 

ІІ-дослідна 13 30 OP+CuSO4  ‒ 0,30; 

ІІІ-дослідна 13 30 OP+CoCl2  ‒ 0,048; 

ІV-дослідна 13 30 OP+MnSO4 ‒3,22; 

V-дослідна 13 30 ОР+ CuSO4  (0,30) + CoCl2 

(0,048) + MnSO4 (3,22) 

12 місяців (підготовчий період 20 днів) 

І-контрольна  13 30 ОР 

ІІ-дослідна 13 30 OP+CuSO4  ‒ 0,29; 

ІІІ-дослідна 13 30 OP+CoCl2 ‒ 0,028; 

ІV-дослідна 13 30 OP+MnSO4 ‒1,93; 
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Продовж. табл. 2.1. 

1 2 3 4 

V-дослідна 13 30 ОР+ CuSO4  (0,29) + CoCl2 

(0,028) + MnSO4 (1,93) 

15 місяців (підготовчий період 20 днів) 

І-контрольна  13 30 ОР 

ІІ-дослідна 13 30 OP+CuSO4 ‒ 0,34; 

ІІІ-дослідна 13 30 OP+CoCl2 ‒ 0,0; 

ІV-дослідна 13 30 OP+MnSO4  ‒ 1,85; 

V-дослідна 13 30 ОР+ CuSO4  (0,34) + CoCl2 

(0,03) + MnSO4 (1,85) 

Примітка. І-контрольна група упродовж досліду отримувала лише 

основний раціон (ОР); * – доза кожного мікроелемента у суміші була такою 

самою як при згодовуванні окремого з них. 

Добову потребу у Cu, Mn та Co визначали виходячи з фактичного їх 

браку в кормах у дозах, які забезпечують нормовану потребу у кожному 

мікроелементі у відповідний віковий період з розрахунку на 1 кг сухої 

речовини раціону, при цьому, також враховували ступінь засвоєння солей 

цих елементів організмом тварин [113]. 

Кожну групу тварин утримували в окремій секції типового корівника. 

Дефіцитні мікроелементи у вигляді неорганічних солей молодняку 

згодовували змішуючи з комбікормом груповим методом (1,5-місячним 

телятам індивідуально) під час вранішньої годівлі, щодоби упродовж 30 діб. 

Основному періоду передував підготовчий (тривалістю 7 діб), під час якого 

тварин привчали до умов досліду. По завершенню згодувавання солей Cu, 

Mn та Co, у тварин 1,5; 6; 12 і 15 місячного віку в ранці до годівлі з яремної 

вени, з дотриманням правил асептики та антисептики, були взяті проби крові 

для визначення морфологічного складу крові, стану білково-азотового обміну 

та системи антиоксидантного захисту організму. 
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Другий етап досліджень передбачав вивчення продуктивних якостей 

відгодівельного молодняку української м’ясної породи за впливу дефіцитних 

мікроелементів. З цією метою після попереднього 30-добового згодовування 

неорганічних солей мікроелементів (Cu, Co, Mn) та їх суміші 15-місячним 

тваринам і дослідження проб крові (що передбачалося першим етапом 

досліджень), визначали енергію росту та проводили їх контрольний забій (15 

голів: по 3 голови з кожної групи, у т.ч. контрольної). При цьому 

враховували такі показники: середньодобові прирости живої маси (за період 

згодовування мікроелементів), забійні якості і морфологічний склад туш, 

хімічний склад найдовшого м’яза спини (рис. 2.1.). 

 
Рис. 2.1. Загальна схема досліджень 

Стан білково-

азотового 

обміну 

Фізіологічний стан молодняку української м’ясної породи 

1,5-; 6-; 12- та 15-місячного віку за впливу Cu, Co та Мn 
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ні показники 

крові 
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продуктів 
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антиокси-

дантного 

захисту 

Інтенсивність 

росту та 

продуктивні 

якості 

Кількість 

еритроцитів, 

лейкоцитів, 

вміст 

гемоглобіну, 

кольоровий 

показник 

Вміст 

загального 

білка, альбу-

мінів, глобу-

лінів, амін-

ного і  залиш-

кового азоту, 

сечовини, 

креатиніну, 
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АлАТ, АсАТ 
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дієнових 

кон’югатів, 

малонового 

діальдегіду 

Активність 

каталази, 

пероксида-

зи, 
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дисмутази 

Маса тіла 

тварин, 

прирости, 

забійні якості, 

морфологічний 

склад туші, 

хімічний склад 

яловичини 

Рекомендації щодо застосування мікроелементів у раціонах відгодівельного 

молодняку великої рогатої худоби української м’ясної породи 
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В процесі виконання роботи дотримувались загальновизнаних 

принципів, ухвалених на Першому Національному конгресі з біоетики. 

У крові визначали: кількість еритроцитів та лейкоцитів в камері 

Горяєва; концентрацію гемоглобіну в еритроцитах – гемоглобінціанідним 

методом [56], кольоровий показник – розрахунковим методом. Сироватку 

крові для проведення біохімічних досліджень отримували шляхом 

центрифугування. Біохімічні показники визначали такими методами: вміст 

загального білка – біуретовим методом [67]; вміст фракцій білка – 

нефелометричним методом [21]; вміст альбумінів – колориметричним 

методом з бромкрезоловим зеленим [67]; активність АлАТ та АсАТ – за 

методикою Райтмена-Фрeнкеля [21]; рівень креатиніну – за методом Поппера 

[67]; рівень залишкового азоту – за кольоровою реакцією з реактивом 

Неслера [67]; концентрацію сечовини – за кольоровою реакцією з 

диацетилмонооксимом [21]; вміст азоту вільних амінокислот – за                

Г.А. Узбековим в модифікації З.С.Чулкової [21]; активність каталази – за 

Бахом і Зубковою [21]; активність пероксидази за Сімаковим [21]; активність 

супероксиддисмутази – за методом гальмування відновлення нітросинього 

тетразоля в присутності НАД·Н2; концентрацію дієнових кон’югатів 

визначали за методикою І.Г. Стальної [248]; концентрацію малонового 

діальдегіду в плазмі крові визначали за допомогою кольорової реакції з 

тіобарбітуровою кислотою [248]; визначення мікроелементів у сироватці 

крові (Купрум, Кобальт, Манган) на атомно-адсорбційному 

спектрофотометрі. 

Середньодобову енергію росту розраховували за даними періодичних 

зважувань молодняка [230]. М’ясну продуктивність визначали шляхом 

контрольного забою тварин в 15-місячному віці: вгодованість туш – згідно 

стандарту ДСТ 779-55; вихід туші, продуктів забою і забійний вихід – 

розрахунковим методом; морфологічний склад шляхом обвалювання після 

добового витримування у холодильній камері при 0…+4 ºС; м’ясний 

коефіцієнт шляхом розрахунку [8, 186]. У м’язах визначали: вміст білка (за 
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К’єльдалем); вміст жиру – за Сокслетом; кількість сухої речовини – методом 

висушування тканини у температури 105ºС до постійної маси; золу – 

спалюванням наважки у муфельній печі у температурі 500ºС; калорійність 

м’яса – розрахунковим методом [203]. 

Усі експериментально отримані дані, статистично оброблялися з 

використанням пакету прикладних програм MS Excel’ 2003, з визначенням 

середньої арифметичної (М), статистичної помилки середньої арифметичної 

(m). Вірогідність різниці (р) між середніми арифметичними двох варіаційних 

рядів визначали за критерієм вірогідності і за таблицями Стьюдента [154]. 

Результати середніх значень вважали статистично вірогідними при р < 0,05 – 

*, р < 0,01 – **, р < 0,001 – ***.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Морфологічні показники крові в молодняку української 

м’ясної породи за впливу мікроелементів (Cu, Co, Mn) та їх комплексу 

 

3.1.1. Вікові особливості морфологічних показників крові в 

молодняку української м’ясної породи 

Перенесення кисню кров’ю є одним з етапів тканинного дихання, у 

якому головна роль належить еритроцитам. Чисельність еритроцитів та 

рівень насиченості їх гемоглобіном впливають на ефективність оксигенації, 

від чого, в свою чергу, залежить забезпеченість тканин киснем. Також 

важливу роль при визначенні фізіологічного стану тварин, відіграє 

дослідження еритроцитів, оскільки саме вони відображають стан здоров’я 

тварин.  Тому вивчення їх змін у віковому аспекті має важливе значення. 

Отримані нами дані (табл. 3.1) свідчать, що найбільша чисельність 

еритроцитів, вміст гемоглобіну і ступінь насиченості ним еритроцитів була у 

телят 1,5-місячного віку. У 6-місячного молодняку кількість еритроцитів 

знижувалася на 14,2 %, а вміст гемоглобіну – на 12,7 %; при цьому 

кольоровий показник був нижчим на 9,4 %. У  молодняку в віці 12 місяців 

відмічено зменшення кількості лейкоцитів на 9,2 %. Вочевидь більш 

інтенсивний перебіг обміну речовин в 1,5-місячному віці, ймовірно, 

пов’язаний з підвищеною потребою тканин організму у кисні саме на 

початкових етапах постнатального розвитку.  

У подальші вікові періоди спостерігалося підвищення як чисельності 

еритроцитів, так й вмісту гемоглобіну. Зокрема, у молодняку 12-місячного 

віку ці показники зростали на 8,0 % та 3,6 %; кількість еритроцитів у            

15-місячних тварин – на 8,6 %, при зниженні вмісту гемоглобіну на 14,8 %. 

Слід відмітити, що величина кольорового показника в 12 місяців 
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знижувалася на 13,4 %, із наступним його зростанням в 15-місячному віці – 

на 18,1 %. 

Таблиця 3.1. 

Вікові зміни морфологічних показників крові в молодняку 

української м’ясної породи (M±m, n=13) 

Вік тварин, 

міс. 

Показник 

Еритроцити, 

Т/л 

Лейкоцити, 

г/л 

Гемоглобін, 

г/л 

Кольоровий 

показник 

1,5 7,11 ± 0,010 7,6 ± 0,07 142,1 ± 0,11 0,96 ± 0,003 

6 6,10 ± 0,008* 7,9 ± 0,01 124,1 ± 0,15* 0,87 ± 0,004 

12 6,63 ± 0,017* 6,9 ± 0,01 128,7 ± 0,08* 0,77 ± 0,006* 

15 7,25 ± 0,009* 7,6 ± 0,01 109,7 ± 0,07 0,94 ± 0,002* 

Примітка: * р < 0,05 стосовно телят 1,5-місячного віку 

 

Кількість лейкоцитів у периферичній крові телят 1,5-місячного віку 

становила 7,6 г/л, але вже у віці 6 місяців чисельність лейкоцитів становила 

7,9 г/л, що на 3,3% більше що можна пояснити настанням статевої зрілості 

тварин, а у тварин в віці 15 місяців кількість лейкоцитів була така ж, як і у 

віці 1,5 місяці – 7,6 г/л. 

Таким чином, вікові зміни морфологічних показників крові у 

молодняку української м’ясної породи за кількістю еритроцитів, лейкоцитів, 

вмістом гемоглобіну та за ступенем насиченості ним еритроцитів відповідали 

загальним закономірностям розвитку, характерних даному виду тварин, і 

свідчать про поступове становлення органів гемопоезу з віком. 
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3.1.2. Зміни морфологічних показників крові в молодняку 

української м’ясної породи за впливу сульфату міді 

Згідно з наведеними даними (табл. 3.2), купрумвмісна добавка суттєво 

впливала на процеси еритропоезу у молодняку української м’ясної породи 

упродовж усіх дослідних періодів постнатального онтогенезу. 

Таблиця 3.2 

Морфологічні показники крові у молодняку української 

м’ясної породи за впливу Купуруму (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс 
Група тварин 

контрольна дослідна 

Еритроцити, Т/л 

1,5 7,11 ± 0,010 7,50 ± 0,009* 

6 6,10 ± 0,008 6,73 ± 0,012* 

12 6,63 ± 0,017 7,23 ± 0,008* 

15 7,24 ± 0,009 7,84 ± 0,007* 

Лейкоцити, г/л 

1,5 7,6 ± 0,07 7,8 ± 0,03 

6 7,9 ± 0,01 8,7± 0,05 

12 6,9 ± 0,01 6,8 ± 0,01 

15 7,6 ± 0,01 8,7 ± 0.01 

Гемоглобін, г/л 

1,5 142,1 ± 0,11 163,3 ± 0,08* 

6 124,1 ± 0,15 138,6 ± 0,09* 

12 128,7 ± 0,08 141,2 ± 0,08* 

15 109,7 ± 0,07 130,1 ± 0,11* 

Кольоровий показник 

1,5 0,96 ± 0,003 0,89 ± 0,011* 

6 0,87 ± 0,004 0,93 ± 0,007* 

12 0,77 ± 0,006 0,83 ± 0,006* 

15 0,94 ± 0,002 0,98 ± 0,003 

Примітка: вірогідність різниці між показниками у різні вікові періоди 

становить * – р < 0,05  порівняно з контрольною групою 
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Зокрема, у тварин дослідної групи було збільшення порівняно 

контрольних тварин чисельності еритроцитів: у 1,5-місячному віці – на 5,7 %, 

у 6-місячному – на 9,5 %, 12- і 15-місячному віці – відповідно на 8,3 % та 7,4 

% (р < 0,05), як це більш наочно видно на рис 3.1. 
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Рис. 3.1. Динаміка кількості еритроцитів у молодняку дослідної групи за 

впливу солей міді (% стосовно контрольної групи) 

 

За усунення дефіциту Купруму відбулося вірогідне зростання вмісту 

гемоглобіну в крові дослідних тварин. Зокрема, у 1,5- і 6-місячних телят за 

впливу купурумвмісної добавки цей показник перевищував контрольне 

значення відповідно на 13,0 % та 10,4 % (р < 0,05). Рівень гемоглобіну у 12- і 

15-місячного молодняку дослідної групи переважав значення у контролі 

відповідно на 8,9 % та на 15,6 % (р < 0,05), що приведено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Зростання вмісту гемоглобіну у молодняку дослідної групи за 

впливу солей міді (%стосовно контрольної групи) 
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Подібною була динаміка змін кольорового показника за усунення 

дефіциту Купуруму. Не зважаючи на його зниження в крові телят дослідної 

групи в 1,5-місячному віці (на 7,3 %), у подальші вікові періоди рівень 

насиченості еритроцитів гемоглобіном стосовно контролю зростав. Зокрема, 

у 6- та 12-місячного молодняку за дії купурумвмісної добавки кольоровий 

показник перевищував контрольне значення відповідно на 6,5 % та 7,2 %      

(р < 0,05). Варто відмітити, що усунення дефіциту Купруму у раціоні          

15-місячного молодняку, сприяло зростанню цього показника порівняно до 

контролю лише на 4,1 %. 

Стосовно лейкоцитів, то зміни у показниках відмічались лише у віці 6 

місяців (на 9,2 %) та 15 місяців (на 12,6 %) стосовно молодняка контрольної 

групи.  

 

3.1.3. Зміни морфологічних показників крові в молодняку 

української м’ясної породи за впливу хлориду кобальту 

Встановлено, що на відміну від купрумвмісної добавки, усунення 

дефіциту Кобальту характеризувалося більш значними змінами 

гематологічних показників у молодняку української м’ясної породи         

(табл. 3.3).  

Зокрема, у 1,5-місячних телят відбулося вірогідне збільшення стосовно 

контролю чисельності еритроцитів – на 10,7 % (р < 0,05). Молодняк 6- і       

15-місячного віку за цим показником перевищував контрольне значення 

відповідно на 11,8 % та 12,3 % (р < 0,05).  

Найбільше зростання чисельності еритроцитів за впливу 

кобальтвмісної добавки нами встановлено в 12-місячних тварин, коли 

збільшення цього показника порівняно з телятами контрольної групи 

відбулося на 14,0 % (р < 0,05). 

Подібною була динаміка змін вмісту гемоглобіну за усунення дефіциту 

Кобальту. Зокрема, у телят 1,5-місячного віку дослідної групи відбулося 
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вірогідне збільшення цього показника стосовно контролю на 15,2 %               

(р < 0,05). У 6- і 12-місячних тварин вміст гемоглобіну перевищував 

контрольне значення відповідно на 13,3 % та 12,0 % (р < 0,05). 

Таблиця 3.3. 

Морфологічні показники крові у молодняку української м’ясної 

породи за впливу хлориду кобальту (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс. 
Група тварин 

контрольна дослідна 

Еритроцити, Т/л 

1,5 7,11 ± 0,010 7,90 ± 0,007* 

6 6,10 ± 0,008 6,94 ± 0,011* 

12 6,63 ± 0,017 7,71 ± 0,017* 

15 7,24 ± 0,009 8,32 ± 0,010* 

Лейкоцити,  

1,5 7,6 ± 0,07 7,8 ± 0,04 

6 7,9 ± 0,01 8,0± 0,02 

12 6,9 ± 0,01 7,3 ± 0,03 

15 7,6 ± 0,01 7,5 ± 0,05 

Гемоглобін, г/л 

1,5 142,1 ± 0,11 167,6 ± 0,09* 

6 124,1 ± 0,15 143,2 ± 0,10* 

12 128,7 ± 0,08 146,3 ± 0,12* 

15 109,7 ± 0,07 134,1 ± 0,09** 

Кольоровий показник 

1,5 0,96 ± 0,003 0,94 ± 0,008* 

6 0,87 ± 0,004 0,93 ± 0,008* 

12 0,77 ± 0,006 0,87 ± 0,007 

15 0,96 ± 0,002 0,90 ± 0,007* 

Примітка: вірогідність різниці між показниками у різні вікові періоди 

становить *– р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

Найбільше значення цей показник мав у 15-місячному віці, за 

вірогідної переваги над контролем на 18,2 % (р < 0,01), як це більш наочно 
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видно на рис. 3.3. Значне зростання вмісту гемоглобіну в крові, на нашу 

думку, може бути обумовлене здатністю Кобальту вступати у реакції 

включення депонованого Феруму в гемоглобін еритроцитів. 
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Рис. 3.3. Динаміка вмісту гемоглобіну у молодняку за дії кобальтвмісної 

добавки (% стосовно контрольної групи) 

 

Збільшення чисельності еритроцитів і вмісту гемоглобіну за впливу 

кобальтвмісної добавки обумовлювало зміни кольорового показника. Його 

величина у телят 1,5-місячного віку перевищувала контрольне значення на 

5,9 % (р < 0,05). Варто відмітити, що у 6-місячного молодняку кольоровий 

показник переважав контроль на 13,0 % (р < 0,05), а його значення у 12- і    

15-місячних тварин дослідної групи вірогідно перевищувало контрольне 

відповідно на 11,5 % та 10,5 % (р < 0,05), рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Динаміка вмісту кольорового показника у молодняку за впливу 

Кобальту (% стосовно контрольної групи) 
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Зафіксоване зростання чисельності еритроцитів та підвищення рівня 

гемоглобіну у молодняку дослідної групи за дії Кобальту, на нашу думку, 

може свідчити про покращення дихальної та транспортної функції крові. 

Щодо змін лейкоцитів, то вірогідних змін за впливу кобальту не було 

виявлено. 

 

3.1.4. Зміни морфологічних показників крові в молодняку 

української м’ясної породи за впливу сульфату марганцю 

За дії манганвмісної добавки у морфологічних показниках крові 

молодняку української м’ясної породи також відмічалися зміни (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4. 

Морфологічні показники крові в молодняку української м’ясної 

породи за впливу сульфату марганцю (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс 
Група тварин 

контрольна Дослідна 

1 2 3 3 

Еритроцити, Т/л 

1,5 7,11 ± 0,010 7,60 ± 0,013* 

6 6,10 ± 0,008 6,81 ± 0,015** 

12 6,63 ± 0,017 7,10 ± 0,007* 

15 7,24 ± 0,009 7,72 ± 0,009* 

Лейкоцити, г/л 

1,5 7,6 ± 0,07 7,8 ± 0,03 

6 7,9 ± 0,01 8,2± 0,05 

12 6,9 ± 0,01 7,0 ± 0,05 

15 7,6 ± 0,01 7,9 ± 0,05 

Гемоглобін, г/л 

1,5 142,1 ± 0,11 150,9 ± 0,07* 

6 124,1 ± 0,15 135,7 ± 0,08* 

12 128,7 ± 0,08 138,9 ± 0,08 

15 109,7 ± 0,07 117,4 ± 0,07* 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 3 

Кольоровий показник 

1,5 0,96 ± 0,003 0,99 ± 0,008 

6 0,87 ± 0,004 0,93 ± 0,005* 

12 0,77 ± 0,006 0,84 ± 0,007* 

15 0,96 ± 0,002 0,96 ± 0,009 

Примітка: вірогідність різниці між показниками у різні вікові періоди 

становить *– р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

Зокрема, за усунення дефіциту Мангану чисельність еритроцитів у     

1,5-місячних телят зростала на 6,4 % (р < 0,05). Достовірне збільшення цього 

показника порівняно контрольних тварин також відбувалося у 6- і                

12-місячного молодняка – відповідно на 10,6 % та 6,0 % (р < 0,05), а у віці 15 

місяців – кількість еритроцитів перевищувала контрольне значення на 6,1 % 

(р < 0,05), як це видно на рис 3.5. 
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Рис. 3.5. Динаміка чисельності еритроцитів у молодняка за впливу сульфату 

марганцю (% стосовно контрольної групи) 

 

Подібною була динаміка змін вмісту гемоглобіну. Зокрема, за впливу 

манганвмісної добавки цей показник у 1,5-місячних телят стосовно 

контрольної групи зростав 5,8 % (р < 0,05). У 6-місячного молодняку вміст 

гемоглобіну перевищував контрольне значення на 8,6 % (р < 0,05), а у віці   

12 місяців – на 7,3 %. Дослідні тварини 15-місячного віку характеризувались 
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збільшенням цього показнику на 6,6 % (р < 0,05), порівняно з контролем     

(рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Динаміка вмісту гемоглобіну в молодняку за впливу сульфату 

марганцю (% стосовно контрольної групи) 

 

Варто відмітити, що застосування манганвмісної добавки впливало не 

лише на чисельність еритроцитів та вміст гемоглобіну, а й викликало зміни 

кольорового показника. Зокрема, у дослідних телят 1,5-місячного віку він 

вірогідно зростав порівняно з контролем на 3,0 %, а у 6-місячного молодняку 

перевага над контрольною групою за його величеною складала 6,5 %. У віці 

12 місяців кольоровий показник достовірно перевищував контрольне 

значення на 8,3 % (р < 0,05), у той час як зростання цього показника у 15-

місячного молодняку не мало яких-небудь вірогідних змін. 

 

3.1.5. Зміни морфологічних показників крові в молодняку 

української м’ясної породи за впливу комплексу Купруму, Кобальту та 

Мангану  

Встановлено, що сумісне застосування солей вищезазначених 

мікроелементів мало позитивний вплив на морфологічні показники крові 

молодняку української м’ясної породи (табл. 3.5), що проявилось у їх 

збільшенні. Зокрема, у 1,5-місячних телят дослідної групи стосовно телят 

контрольної групи чисельність еритроцитів зростала на 12,4 % (р < 0,05). 
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Таблиця 3.5. 

Морфологічні показники молодняку української м’ясної породи за 

впливу солей мікроелементів (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс 
Група тварин 

контрольна дослідна 

Еритроцити, Т/л 

1,5 7,11 ± 0,010 8,10 ± 0,007* 

6 6,10 ± 0,008 6,82 ± 0,013** 

12 6,63 ± 0,017 8,10 ± 0,007* 

15 7,24 ± 0,009 8,44 ± 0,006* 

Лейкоцити, г/л 

1,5 7,6 ± 0,07 7,5 ± 0,05 

6 7,9 ± 0,01 8,1 ± 0,05 

12 6,9 ± 0,01 6,6 ± 0,03 

15 7,6 ± 0,01 7,6 ± 0,03 

Гемоглобін, г/л 

1,5 142,1 ± 0,11 168,5 ± 0,06* 

6 124,1 ± 0,15 146,4 ± 0,05* 

12 128,7 ± 0,08 147,8 ± 0,011* 

15 109,7 ± 0,07 136,2 ± 0,011** 

Кольоровий показник 

1,5 0,96 ± 0,003 168,5 ± 0,06* 

6 0,87 ± 0,004 146,4 ± 0,05* 

12 0,77 ± 0,006 147,8 ± 0,011* 

15 0,96 ± 0,002 136,2 ± 0,011** 

Примітка: вірогідність різниці між показниками у різні вікові періоди 

становить *– р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

У 6- і 12-місячного молодняку цей показник перевищував контрольне 

значення відповідно на 10,2 % та 18,3 % (р < 0,05), в той час як у віці 15 

місяців кількість еритроцитів у дослідній групі біла вищою на 13,8 %            

(р < 0,05), ніж контрольної групи, як це більш наочно видно на рис. 3.7. 



 

 

54 

 

12,4 10,2
18,3 13,8

0

10

20

30

40

50

%

1,5 міс. 6 міс. 12 міс. 15 міс.

Рис. 3.7. Динаміка чисельності еритроцитів у молодняку за впливу комплексу 

солей мікроелементів (% стосовно контрольної групи) 

 

Необхідно відзначити, що за усунення дефіциту Купруму, Кобальту і 

Мангану відбулося вірогідне збільшення вмісту гемоглобіну у тварин       

(рис. 3.8). Цей показник у 1,5-місячних телят перевищував контрольне 

значення на 15,7 % (р < 0,05), а у 6- і 12-місячного молодняку він був 

більшим відповідно на 15,2 % та 12,9 % (р < 0,05). У віці 15 місяців 

відмічалась найвища різниця за показниками рівня гемоглобіну на користь 

тварин дослідної групи, яка становила 19,4 % (р < 0,01). 
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Рис. 3.8. Зміни вмісту гемоглобіну у молодняка дослідної групи за впливу 

комплексу мікроелементів (% стосовно контрольної групи) 

 

Подібною була динаміка щодо змін кольорового показника за впливу 

дефіцитних мікроелементів, коли на тлі їх сумісного застосування 
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спостерігалося вірогідне зростання ступеня насиченості еритроцитів 

гемоглобіном у тварин української м’ясної породи на всіх етапах 

постнатального розвитку. Зокрема, у телят 1,5-місячного віку дослідної групи 

кольоровий показник перевищував контрольне значення на 8,6 % (р < 0,05 ); 

у 6-місячного молодняка – на 11,2 % (р < 0,05); у тварин 12- та 15-місячного 

віку – на 13,5 та 7,7 % (р < 0,05) відповідно. 

Отже, узагальнюючи результати розділу 3.1. можна відзначити, що на 

тлі змін морфологічних показників у молодняку української м’ясної породи з 

віком, усунення дефіциту в окремому мікроелементі мало неоднозначний 

вплив на морфологічні показники крові. Зокрема, за впливу купрумвмісної 

добавки найбільше зростання вмісту гемоглобіну спостерігалося у               

15-місячного молодняку (на 15,6 %; р < 0,05), в той час як чисельність 

еритроцитів у них максимально збільшувалась у 6-місячному віці (на 9,5 %;  

р < 0,05). За усунення дефіциту Кобальту максимальна перевага за цими 

показниками над контролем спостерігалася в 15- та 12-місячному віці – 

відповідно на 18,2 % та 14,0 % (р < 0,05), тоді як концентрація гемоглобіну і 

кількість еритроцитів за впливу манганвмісної добавки сягали найбільшого 

значення в 6-місячному віці, перевищуючи контрольні показники відповідно 

на 10,6 % та 8,6 % (р < 0,05). За комплексної дії мікроелементів вміст 

гемоглобіну максимально зростав у тварин в віці 15 місяців – на 19,4 %, а 

чисельність еритроцитів збільшувалась у 12-місячному віці – на 18,3 %          

(р < 0,05). Слід відмітити, що максимальна насиченість еритроцитів 

гемоглобіном також спостерігалася у 12-місячних тварин. У них за усунення 

дефіциту Купруму Кобальту і Мангану кольоровий показник переважав 

контрольне значення відповідно на 13,5 % (р < 0,05). 

Введення до кормів раціону молодняку великої рогатої худоби 

комплексу мікроелементів не мало суттєвого впливу на рівень лейкоцитів. 

Таким чином, застосування купрум-, кобальт- і манганвмісних добавок, 

а також комплексне використання цих дефіцитних мікроелементів у вигляді 

суміші солей, в цілому мало стимулюючу дію на еритро- та гемопоез, яка 
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проявлялася у зростанні чисельності еритроцитів, вмісту гемоглобіну і 

кольорового показника. Однак, найбільший ефект щодо стимуляції 

еритропоезу був за впливу Кобальту та Купруму, у той час як Манган 

проявив менший вплив на процеси кровотворення. 

Результати досліджень опубліковані в наукових працях [176, 177, 179]. 

 

3.2. Білково-азотовий обмін у молодняку української м’ясної 

породи за впливу cолей мікроелементів 

 

3.2.1. Вікові особливості білково-азотового обміну в молодняку 

української м’ясної породи 

Обмін білків та азотових сполук знаходиться у тісному зв’язку із 

інтенсивністю росту та розвитку тварин. Згідно отриманих нами даних    

(табл. 3.6), виявлені суттєві вікові зміни в показниках обміну білків 

молодняку. 

Таблиця 3.6. 

Показники білкового обміну в молодняку української м’ясної 

породи в різні періоди постнатального розвитку (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

Загальний білок, г/л 68,2±0,33 81,3±0,34* 83,3±0,19** 84,8±0,27** 

Альбуміни, г/л 31,7±0,05 38,9±0,09* 35,9±0,20 39,8±0,24** 

Глобуліни, г/л в т.ч.: 36,5±0,07 42,4±0,08* 47,4±0,11** 45,0±0,07* 

α-глобуліни, г/л 6,5±0,04 10,2±0,19** 15,8±0,45** 14,6±0,48** 

β-глобуліни, г/л 8,1±0,08 14,0±0,26** 16,4±0,46** 15,3±0,55** 

γ-глобуліни, г/л 21,9±0,05 18,2±0,33* 15,2±0,32** 11,9±0,33** 

Білковий коефіцієнт  0,87±0,002 0,92±0,004 0,85±0,008* 0,88±0,004** 

Примітка: * ‒ р < 0,05; ** р < 0,01 до телят 1,5-місячного віку 
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З віком тварин відбувалося збільшення рівня білків крові. Зокрема, у 

шестимісячного молодняку рівень загального білка був вищим на 18,5 %. 

Зростання цього показника відбувалося й у наступні вікові періоди: у           

12 місяців вміст загального білка зростав на 11,7 %, а у 15 місяців – на 20,4 % 

порівняно до 1,5-місячних телят. 

Необхідно відзначити, що наведений вище перерозподіл у білковому 

обміні відбувся за рахунок глобулінів, а саме, за рахунок збільшення рівня 

транспортних глобулінів. Зокрема, у 6- і 12-місячного молодняку вміст 

глобулінової фракції вірогідно зростав відповідно на 13,9 % та 23,0 %, а у    

15-місячних тварин цей показник був більшим на 18,9 %. 

Для молодняку української м’ясної породи було характерним також 

зростання альбумінів: порівняно до їх концентрації в сироватці крові          

1,5-місячних телят, у 6-місячному віці альбумінова фракція білків  

збільшилась  на 18,5 %; у 12-місячних тварин – на 11,7 %, рівень альбумінів у 

15-місячного молодняку – на 20,4 %. 

Зміни у фракційному складі білка позначилися на величині білкового 

коефіцієнту, який у 6-місячного молодняку досягав найвищого значення 

(0,92), перевищуючи величину альбумін-глобулінового коефіцієнта у         

1,5-місячних телят на 5,4 %; в 12-місячних тварин відносно до попереднього 

вікового періоду він зменшувався на 10,5 %, при найменшому значенні 

(0,85), із подальшим зростанням у 15-місячного молодняку – на 3,4 %. 

Стосовно окремих фракцій глобулінів, то вони також зазнавали 

істотних змін у процесі постнатального розвитку тварин. Зокрема, у              

6-місячного молодняку зафіксовано зростання вмісту α- і β-фракцій 

відповідно на 36,3 та 41,4 %, а у 12-місячних тварин – відповідно на 58,9 та 

50,0 %. У 15-місячному віці вміст β-глобулінів, збільшився на 47,1 %, у той 

самий час як α-фракція зросла на 55,5 %. 

Вміст γ-глобулінів сягав свого найбільшого значення (21,9 ± 0,47 г/л) в 

1,5-місячному віці. У подальші вікові періоди було характерним зниження 
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вмісту цієї фракції: у віці 6 місяців ‒ на 16,9 %, у 12-місячному віці – на     

30,6 %, а у 15-місячного молодняку – ще на 45,7 %. 

Зазначені вікові зміни білкових фракцій сироватки крові молодняку, на 

нашу думку, можуть бути пов’язані з більш інтенсивним використанням 

альбумінів в процесах синтезу м’язової тканини, а поступове зниження 

вмісту імуноглобулінів, вочевидь, пов’язане із закінчення функціонування 

пасивного (колострального) і поступовим формуванням активного імунітету 

у тварин. 

Перебіг метаболізму, при становленні організму, характеризується 

зміною перебігу основних фізіологічних та біохімічних процесів, а тому 

оцінити інтенсивність протікання білкового обміну неможливо без 

дослідження процесів його ресинтезу. Більш повне уявлення про стан обміну 

білка у молодняку української м’ясної породи в окремі періоди його 

постнатального розвитку, дають можливість характеризувати показники 

дисиміляції азотових сполук (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7. 

Вікова динаміка небілкового азоту в сироватці крові молодняку 

української м’ясної породи (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс. 

1,5 6 12 15 

Залишковий 

азот, ммоль/л 
18,14 ± 0,006 30,20 ± 0,012 21,40 ± 0,015 17,27 ± 0,013 

Сечовина, 

ммоль/л 
4,33 ±  0,008 6,53 ± 0,015 5,13 ± 0,011 3,92 ± 0,007 

Креатинін, 

мкмоль/л 
81,55 ± 0,007 91,42 ± 0,011 110,53 ± ,010 119,15 ± 0,008 

Амінний азот, 

ммоль/л 
2,85 ± 0,008 3,21 ± 0,014 3,84 ± ,011 3,94 ± 0,008 

Примітка: * ‒ р < 0,05; ** р < 0,01 до телят 1,5-місячного віку 
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Так, концентрація залишкового азоту у 6-місячного молодняку мала 

свої найбільші значення, складаючи 30,20 ± 0,012. Надалі рівень залишкового 

азоту в крові зменшувався: у віці 12 місяців – на 29,1 %, а у 15-місячного 

молодняку – на 42,8 %. 

Пропорційно рівню залишкового азоту крові змінювався показник 

концентрації сечовини, яка є його складовою. Встановлено, що сечовина 

крові 6-місячного молодняку, порівняно до її рівня у 1,5-місячних телят, 

зростала на 33,7 %. Починаючи з 12-місячного віку цей показник у 

молодняка знижувався на 21,4 %, а в 15 місяців – на 40,0 % (р < 0,05) 

порівняно до концентрації сечовини у 6-місячних тварин. 

Такі зміни у показниках білково-азотового обміну можна пов’язати зі 

становленням рубцевого травлення у жуйних тварин, підвищенням 

функціональної активності печінки та посиленим використанням азоту 

мікрофлорою рубця. 

Вміст креатиніну є показником інтенсивності розщеплення м’язових 

білків в організмі. Для молодняку української м’ясної породи було 

характерним поступове зростання креатиніну в сироватці крові. Зокрема, у  

6-місячного молодняку його рівень відносно 1,5-місячних телят зростав на  

10,8 %. Підвищення рівня креатиніну відмічалося і в подальшому, коли цей 

показник у 12- і 15-місячних тварин, порівняно до його концентрації в 

сироватці крові в 1,5-місячному віці, вірогідно зростав відповідно на 26,2 % 

та 31,6 %, що ймовірно, може бути пов’язане із посиленим розпадом 

креатинфосфату у м’язах та інтенсивним формуванням м’ясних якостей у 

відгодівельного молодняку. 

Вікові зміни вмісту азоту амінокислот крові, насамперед, були 

обумовлені різною інтенсивністю їх використання на окремих етапах 

постнатального розвитку. Зокрема, у телят 1,5-місячного віку концентрація 

амінного азоту була найнижчою (2,85 ммоль/л), поступово зростаючи у 

подальші вікові періоди: у 6 місяців – на 11,2 %, а у 12- та 15-місячному віці 
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– відповідно на 25,8 та 27,7 %. Поступове зростання рівня амінокислотного 

азоту в крові молодняку, на нашу думку, може бути пов’язане із більш 

інтенсивним використанням вільних амінокислот, які утворюються в процесі 

синтезу білка, в синтетичних процесах організму тварин. 

Таким чином, вікові зміни у білково-азотового обміні молодняка 

великої рогатої худоби віком 1,5-15 місяців української м’ясної породи були 

характерними для даного виду тварин і пов’язані здебільшого зі 

становленням у них рубцевого травлення та інтенсивним формуванням 

м’ясних якостей. 

 

3.2.2. Зміни білково-азотового обміну в молодняку української 

м’ясної породи за впливу сульфату міді 

Забезпеченість організму молодняка достатнім рівнем мінеральних 

речовин має вплив на швидкість та характер процесів обміну речовин, і 

зокрема, на інтенсивність метаболізму білків, рівень яких може слугувати 

інтегральним показником у вивченні росту тварин.  

Результатами наших досліджень, встановлено істотні зміни вмісту 

загального білка і його окремих фракцій в сироватці крові молодняку 

української м’ясної породи за впливу купрумвмісної добавки. 

Так, за усунення дефіциту Купруму, вміст загального білка у 1,5- та     

6-місячного молодняку дослідної групи порівняно контрольних тварин був 

вищим відповідно на 5,7 % та 9,0 % (р < 0,05). У тварин 12-місячного віку 

рівень загального білка був більшим на 8,1 % (р < 0,05), а в 15-місячному віці 

відмічалось зростання цього показника на 5,7 % перевищував значення 

контрольної групи. 

Водночас, на підставі отриманих даних (табл. 3.8) було встановлено, 

що за усунення дефіциту Купруму відбувався перерозподіл співвідношення 

окремих білкових фракцій у тварин дослідної групи. Зокрема, телята          

1,5-місячного віку мали перевагу над контрольною групою за рівнем 

глобулінів на 14,5 % (р < 0,05), у той час як вміст альбумінів у них 
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знижувався на 6,6 % (р < 0,05). У 6-місячному віці тварини дослідної групи 

мали на 19,8% вищий рівень глобулінів в сироватці крові з одночасним 

зниженням альбумінів на 6,4% (р < 0,05); у 12 місяців концентрація 

глобулінів була вищою за контроль на 13,8 %(р < 0,05), у той час як змін в 

альбуміновій фракції не відмічалось. У 15-місячного молодняку за впливу 

Купруму альбуміни були вищими на 11,0 % (р < 0,05), ніж у тварин 

контрольної групи, при цьому глобуліни сироватки крові істотних змін не 

зазнавали. 

Таблиця 3.8. 

Показники білкового обміну в молодняку української м’ясної 

породи за впливу солей міді (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

Загальний 

білок, г/л 

К 68,2±0,33 81,3±0,34 83,3±0,19 84,8±0,27 

Д 72,3±0,11* 89,3±0,17* 90,6±0,20* 89,9±0,28 

Альбуміни, 

г/л 

К 31,7±0,05 38,9±0,09 35,9±0,20 39,8±0,24 

Д 29,6±0,05* 36,4±0,16* 35,6±0,21 44,7±0,20* 

Глобуліни, 

г/л 

К 36,5±0,07 42,4±0,08 47,4±0,11 45,0±0,07 

Д 42,7±0,06* 52,9±0,13* 55,0±0,31* 45,2±0,32 

Білковий 

коефіцієнт  

К 0,87±0,002 0,92±0,004 0,85±0,008 0,88±0,004 

Д 0,69±0,002** 0,69±0,003** 0,65±0,008** 0,99±0,006* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

Зазначені вище зміни білкових фракцій у тварин за впливу 

купрумвмісної добавки позначилися на величині білкового коефіцієнта. 

Зокрема, у 1,5- і 6-місячному віці цей показник вірогідно знижувався 

порівняно з контролем відповідно на 20,7 % та 25,0 % (р < 0,01), в той час як 

у 12 місяців цей показник був нижчим за контроль 23,5 % (р < 0,01). 
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Підвищення білкового коефіцієнта у тварин дослідної групи спостерігалося у 

віці 15 місяців, за переваги над контрольною групою на 11,1 % (р < 0,05). 

Варто відзначити, що загальне зростання глобулінової фракції за 

усунення дефіциту Купруму супроводжувалося зростанням окремих класів 

глобулінів, що відображено в даних таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9. 

Концентрація глобулінових фракцій в сироватці крові молодняка 

української м’ясної породи за впливу солей міді (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

α-глобуліни, 

г/л 

К 6,5±0,04 10,2±0,19 15,8±0,45 14,6±0,48 

Д 7,8±0,07* 16,2±0,11** 18,5±0,28* 16,2±0,20* 

β-глобуліни, 

г/л 

К 8,1±0,08 14,0±0,26 16,4±0,11 15,3±0,55 

Д 11,0±0,10** 16,7±0,20* 20,6±0,46* 16,7±0,24* 

γ-глобуліни, 

г/л 

К 21,9±0,05 18,2±0,33 15,2±0,32 11,9±0,33 

Д 23,9±0,05* 20,0±0,10* 15,9±0,19 12,3±0,12 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

Так, в сироватці крові 1,5-місячних телят відмічалось збільшення 

стосовно контролю концентрації α-глобулінів на 16,7 % (р < 0,05). 

Максимальна різниця в концентрації α-глобулінів відмічалась у молодняку  

6-місячного віку – за переваги над контролем на 37,0 % (р < 0,01), у той час 

як у 12 і 15 місяців спостерігалось менш суттєве зростання цього показника – 

відповідно на 14,6 % та 9,9 % (р < 0,05). 

Рівень β-глобулінів у дослідних телят півторамісячного віку був 

вірогідно більше контролю на 26,4 % (р < 0,01); у 6-місячного молодняку – на 

16,2 % (р < 0,05), у той час як у тварин 12- і 15-місячного віку цей показник 

перевищував контрольне значення відповідно на 20,4 % та 8,4 %                    

(р < 0,01 – 0,05). 
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За впливу купрумвмісної добавки концентрації γ-глобулінів у 

молодняку української м’ясної породи збільшувалась. Так, у 1,5-місячних 

телят цей показник вірогідно збільшувався порівняно з телятами контрольної 

групи на 8,4 % (р < 0,05), а у 6 місяців – на 9,0 % (р < 0,05). У той самий час у 

12- і 15-місячних тварин рівень цієї фракції за усунення дефіциту Купруму не 

зазнавав істотних змін. 

Як свідчать отримані нами дані, за впливу купрумвмісної добавки 

змінювалися складові небілкового азоту (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10. 

Вміст небілкового азоту в сироватці крові молодняку української 

м’ясної породи за впливу сульфату міді (М±m, n=13) 

Вік, 

міс 

Показник 

Залишковий азот, 

ммоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 

Креатинін, 

мкмоль/л 

Азот 

амінокислот, 

ммоль/л 

1,5 К 18,14 ± 0,006 4,33 ± 0,008 81,55 ± 0,007 2,85 ± 0,008 

Д 16,15 ± 0,007* 3,90 ± 0,009* 80,67 ± 0,007 2,67 ± 0,009* 

6 К 30,20 ± 0,012 6,53 ± 0,0015 91,42 ± 0,011 3,21 ± 0,014 

Д 28,22 ± 0,011* 6,19 ± 0,013* 90,62 ± 0,009 2,90 ± 0,018* 

12 К 21,40 ± 0,015 5,13 ± 0,011 110,53 ± 0,010 3,84 ± 0,011 

Д 18,87 ± 0,011* 4,45 ± 0,014* 109,88 ± 0,008 3,09 ± 0,004** 

15 К 17,27 ± 0,013 3,92 ± 0,007 119,15 ± 0,008 3,94 ± 0,008 

Д 17,78 ± 0,009 3,90 ± 0,012 112,88 ± 0,011 3,10 ± 0,010** 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01  стосовно контролю. 

 

Зокрема, концентрація залишкового азоту в сироватці крові                

1,5-місячних телят зменшувалась стосовно контролю на 11,0 % (р < 0,05), а у 

6- і 12-місячного молодняку – відповідно на 6,6 % і 11,8 % (р < 0,05). У віці 
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15 місяців суттєвих змін у показниках концентрації залишкового азоту за дії 

Купруму не відмічалось. 

Подібною була динаміка вмісту сечовини за усунення дефіциту 

Купруму, коли її рівень зменшувався: в 1,5-місячному віці – на 9,9 %            

(р < 0,05); у 6- та 12-місячному – відповідно на 5,2 % та 13,3 % (р < 0,05). 

Концентрація сечовини у 15-місячних тварин за впливу солей міді 

знаходилась на такому ж рівні, що й у контролі. 

За впливу купрумвмісної добавки суттєвих змін щодо концентрації 

креатиніну не відмічалось, й лише у 15-місячного молодняку було деяке 

зниження цього показника порівняно з контрольною групою (на 5,3 %). 

Слід відмітити, що за усунення дефіциту Купруму в сироватці крові 

істотно знижувався рівень азоту амінокислот, концентрація якого у телят   

1,5-місячного віку  порівняно з контрольними тваринами зменшувалась на 

6,3 % (р < 0,05), а у 6-місячного молодняка – на 9,7 % (р < 0,05). Дослідні 

тварини 12-місячного віку за цим показником поступалися контролю на     

19,5 % (р < 0,01), у той час як у 15-місячних тварин рівень азоту амінокислот 

був нижчим на 21,3 % (р < 0,01), ніж у контрольних тварин. Такі зміни у 

концентрації цього показника, на нашу думку, можуть бути обумовлені 

подальшим їх використанням у білоксинтетичних процесах за впливу солей 

міді. 

Таким чином, застосування купрумвмісної добавки суттєво впливало 

на обмінні процесів організмі молодняку української м’ясної породи, що 

проявлялося в змінах білково-азотових показників сироватки крові у межах 

норми. 

 

3.2.3. Зміни білково-азотового обміну в молодняку української 

м’ясної породи за впливу хлориду кобальту 

Дещо інший вплив на білковий обмін у молодняку мало введення до 

основного раціону хлориду кобальту. Зокрема, при усуненні дефіциту 

Кобальту, у сироватці крові тварин зростав рівень загального білка. У 
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дослідних телят 1,5-місячного віку за впливу кобальтвмісної добавки цей 

показник на 8,2 % (р < 0,05) переважав контрольну групу; в 6-місячному віці 

– на 7,7 % (р < 0,05), а у 12- і 15 місяців вміст загального білка був більшим 

контрольних значеннь відповідно на 6,6 % та 7,7 % (р < 0,05). 

Варто відзначити, що за усуненні дефіциту Кобальту вміст загального 

білка зростав за рахунок глобулінової фракції, яка у 1,5-місячних телят  

стосовно контрольних телят була вищою на 5,9 %; у 6-місячного молодняку – 

на 21,1 % (р < 0,01); а у 12- і 15-місячних тварин перевищувала контрольне 

значення відповідно на 5,8 % (р < 0,05) та 11,2 %, р < 0,05 (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11. 

Показники білкового обміну в молодняку української м’ясної 

породи за впливу хлориду кобальту (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

Загальний білок, 

г/л 

К 68,2±0,33 81,3±0,34 83,3±0,19 84,8±0,27 

Д 74,3±0,22* 88,1±0,10* 89,2±0,42* 91,9±0,28* 

Альбуміни, г/л 
К 31,7±0,05 38,9±0,09* 35,9±0,20 39,8±0,24 

Д 35,5±0,17* 34,3±0,18* 38,9±0,16* 41,2±0,21 

Глобуліни, г/л 
К 36,5±0,07 42,4±0,08 47,4±0,11 45,0±0,07 

Д 38,8±0,06* 53,8±0,17** 50,3±0,43* 50,7±0,36* 

Білковий 

коефіцієнт  

К 0,87±0,002 0,92±0,004 0,85±0,008* 0,88±0,004** 

Д 0,91±0,003 0,64±0,005** 0,77±0,011* 0,81±0,016* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–   

р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

Одночасно, за впливу хлориду кобальту відмічались зміни концентрації 

альбумінової фракції білка. Зокрема, у телят у віці 1,5 місяця за впливу 

кобальтвмісної добавки рівень альбумінів підвищувався на 10,7 % (р < 0,05), 

в той час як у 6-місячному віці їх концентрація зменшувалась на 11,8 %        

(р < 0,05). Зростання альбумінової фракції в сироватці крові дослідної групи 
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за впливу хлориду кобальту в 12 місяців було на 7,7 %, у той час як у           

15-місячних тварин рівень альбумінів збільшувались лише на 3,4 % 

порівняно з телятами контрольної групи.  

Зміни фракційного складу білка сироватки крові за впливу 

кобальтвмісної добавки позначилися на білковому коефіцієнті, який у         

1,5-місячного молодняку стосовно контролю зростав на 4,4 %, у 6 місяців – 

збільшувався на 30,4 % (р < 0,01), у той час як у 12- та 15-місячних тварин 

цей показник зменшувався, відповідно на 9,4 % та 8,0 % (р < 0,05). 

За усунення дефіциту Кобальту зазнавали змін окремі класи 

глобулінової фракції. Так,  незважаючи на те, що у телят 1,5-місячного віку 

рівень α-глобулінів не зазнавав істотних змін, у молодняку 6-місячного віку 

цей показник порівняно з контролем вірогідно зростав на 31,1 % (р < 0,01). У 

тварин у віці 12 місяців за дії хлориду кобальту зростання концентрації        

α-глобулінів відбувалося лише на 5,4 % (р < 0,05), із наступним значним 

підвищенням їх рівня у 15-місячному віці – на 32,1 % (р < 0,01), таблиця 3.12. 

Таблиця 3.12. 

Концентрація глобулінових фракцій в сироватці крові молодняку 

української м’ясної породи за впливу хлориду кобальту (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

1 2 3 4 5 6 

α-глобуліни, г/л 
К 6,5±0,04 10,2±0,19 15,8±0,45 14,6±0,48 

Д 6,6±0,37 14,8±0,45** 16,7±0,24* 21,5±0,26** 

β-глобуліни, г/л 
К 8,1±0,08 14,0±0,26 16,4±0,46 15,3±0,55 

Д 9,5±0,30* 19,1±0,43** 18,1±0,54* 17,4±0,55* 

γ-глобуліни, г/л 
К 21,9±0,05 18,2±0,33 15,2±0,32 11,9±0,33 

Д 22,7± 0,44 19,9±0,52 15,5±0,42 11,8±0,47 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 
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Істотних змін за впливу кобальтвмісної добавки зазнавали β-глобуліни. 

Зокрема, у дослідних телят півторамісячного віку ця фракція глобулінів у 

сироватці крові збільшувалась стосовно контролю на 14,7 % (р < 0,05); у       

6-місячного молодняка – зростала на 26,7 % (р < 0,01). У віці 12 і 15 місяців 

вміст β-глобулінів був більшим відповідно на 9,4 % та 12,1 % (р < 0,05), ніж у 

контрольних тварин. 

Щодо γ-глобулінової фракції, то її рівень за усунення дефіциту 

Кобальту у 1,5-місячних телят збільшувався на 3,5 %, а у 6-місячного 

молодняка – на 8,5 %. У тварин як 12-, так і 15-місячного віку, за дії 

кобальтвмісної добавки зміни концентрації γ-глобулінів не мали вірогідних 

змін. Зростання цієї фракції у дослідних тварин деякою мірою можна 

пояснити дією Кобальту, який викликає специфічне подразнення 

ретикулярної системи, яка власне й продукує γ-глобуліни. 

Визначити стан білкового обміну неможливо без урахування продуктів 

розпаду білків, до яких насамперед, відносять сечовину та залишковий азот. 

За впливу солей кобальту у молодняку української м’ясної породи в усі 

періоди постнатального розвитку спостерігалось зниженні рівня залишкового 

азоту.  

Зокрема, у півторамісячних телят цей показник був меншим за 

контроль на 12,5 % (р < 0,05), а у 6-місячного молодняку – на 9,8 % (р < 0,05). 

У віці 12 і 15 місяців показники залишкового азоту вірогідно зменшувались 

стосовно контрольних тварин відповідно на 8,2 % та 5,9 % (р < 0,05). Поряд 

зі зменшенням концентрації залишкового азоту відмічалося зниження рівня 

сечовини. Так, у 1,5-місячних телят цей показник за усунення дефіциту 

Кобальту зменшувався на 11,5 %; у 6-місячних тварин – на 9,6 % (р < 0,05), а 

у 12- і 15-місячного молодняку рівень сечовини був меншим за контрольні 

показники відповідно на 7,4 та 9,9 % (р < 0,05), табл. 3.13. 

Відтак, зміни показників залишкового азоту і сечовини на тлі 

згодовування кобальтвмісної добавки, ймовірно, було пов’язане з посиленим 
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використанням цих компонентів мікрофлорою рубця для синтезу м’язової 

тканини у молодняку. 

Таблиця 3.13. 

Вміст складових небілкового азоту в сироватці крові молодняку 

української м’ясної породи за впливу хлориду кобальту (М±m, n=13) 

Вік, 

міс. 

Показник 

Залишковий азот, 

ммоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 

Креатинін, 

мкмоль/л 

Амінокислотний 

азот, ммоль/л 

1,5 
К 18,14±0,006 4,33±0,008 81,55±0,007 2,85±0,008 

Д 15,88±0,004* 3,83±0,010* 76,53±0,010* 2,80±0,008 

6 
К 30,20±0,012 6,53±0,015 91,42±0,011 3,21±0,014 

Д 27,24±0,008* 5,90±0,015* 86,33±0,020* 2,97±0,007* 

12 
К 21,40±0,015 5,13±0,011 110,53±0,010 3,84±0,011 

Д 19,65±0,006* 4,75±0,008* 102,53±0,014* 3,55±0,005* 

15 
К 17,27±0,013 3,92±0,007 119,15±0,008 3,94±0,008 

Д 16,25±0,010* 3,53±0,011* 111,43±0,012* 3,49±0,007* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

Варто відмітити, що за впливу кобальтвмісної добавки інші показники 

небілкового азоту теж зазнавали змін. Зокрема, у 1,5-місячних телят 

дослідної групи рівень креатиніну вірогідно зменшувався стосовно контролю 

на 6,2 % (р < 0,05), у 6-місячного молодняку – на 5,6 %. У 12- і 15-місячних 

тварин концентрація креатиніну була меншою за контрольні значення 

відповідно на 7,2 % та 6,5 % (р < 0,05), що можна пояснити інтенсивним 

нарощуванням маси їх тіла, оскільки за прискореного оновлення м’язової 

тканини зростає й її синтез. 

Окрім того, в процесах синтезу та розпаду білків постійно 

використовується азот амінокислот, з яких складаються продукти розпаду 

білка. Наведені дані свідчать, що додавання до раціону 1,5-місячних телят 
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Кобальту хоча й не мало істотного впливу на зміни у показниках 

амінокислотного азоту, проте вже у 6-місячному віці цей показник був 

меншим за контроль на 7,5% (р < 0,05). В подальшому, у віці 12 та 15 місяців, 

концентрація амінного азоту зменшувалась відповідно на 7,6 та 11,4 % (р < 

0,05), що може свідчити не лише про здатність цього мікроелементу 

стимулювати реакції дисиміляції азотових сполук, а й сприяти кращому 

використанню амінокислот тканинами організму у синтетичних процесах. 

 

3.2.4. Зміни білково-азотового обміну в молодняку української 

м’ясної породи за впливу сульфату марганцю 

 

Манган відіграє важливу роль у обміні білків. Так, йони цього металу 

стабілізують конформацію нуклеїнових кислот, беруть участь в процесах 

реплікації ДНК, синтезі РНК та білкових молекул. Як видно з наведених 

даних (табл. 3.14), за впливу манганвмісної добавки у тварин упродовж 

всього періоду постнатального розвитку значно зростав вміст загального 

білка. У сироватці крові 1,5-місячних телят цей показник порівняно з 

контролем збільшувався на 9,3 % (р < 0,05), а у 6-місячного молодняка – на 

8,5 % (р < 0,05). У 12- і 15-місячному віці вміст загального білка був вищим 

відповідно на 9,2 % та 7,6 %, ніж у контрольних тварин (р < 0,05). 

Встановлено, що зростання концентрації загального білка за усунення 

дефіциту Мангану відбувалося здебільшого за рахунок глобулінової фракцій. 

Зокрема, рівень глобулінів у 1,5-місячних телят дослідної групи збільшився у 

порівняно з контролем на 20,0 % (р < 0,01); у 6-місячних тварин – на 12,6 % 

(р < 0,05), а у 12-місячного молодняку – на 15,2 % (р < 0,05). Вірогідної 

різниці між дослідною та контрольною групою за вмістом глобулінової 

фракції в сироватці крові в 15-місячному віці не спостерігалось. 
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Таблиця 3.14. 

Показники білкового обміну у молодняку української м’ясної 

породи за впливу сульфату марганцю (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

Загальний 

білок, г/л 

К 68,2±0,33 81,3±0,34 83,3±0,19 84,8±0,27 

Д 75,2±0,43* 88,9±0,35* 91,7±0,25* 91,8±0,46* 

Альбуміни, 

г/л 

К 31,7±0,05 38,9±0,09* 35,9±0,20 39,8±0,24 

Д 29,6±0,09* 40,4±0,22 35,8±0,21 45,4±0,21* 

Глобуліни, 

г/л 

К 36,5±0,07 42,4±0,08 47,4±0,11 45,0±0,07* 

Д 45,6±0,20** 48,5±0,49* 55,9±0,26* 46,4±0,40 

Білковий 

коефіцієнт  

К 0,87±0,002 0,92±0,004 0,85±0,008* 0,88±0,004 

Д 0,62±0,004** 0,83±0,010* 0,79±0,005* 0,98±0,010* 

Примітка: К– контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–    

р < 0,05; ** – р < 0,01  стосовно контролю. 

 

Концентрація альбумінів у телят 1,5-місячного віку за впливу 

манганвмісної добавки була меншою ніж у контролі на 6,6 % (р < 0,05), тоді 

як у 6- та 12- місячного молодняку цей показник підвищувався. За впливу 

Мангану у 15-місячної відгодівельної худоби, зростання альбумінів 

відмічалось на 12,3 % (р < 0,05), що на нашу думку, ймовірно, було 

обумовлене більш інтенсивним використанням цих білкових молекул для 

синтезу м’язових тканин. 

Наслідком змін фракційного складу білка сироватки крові стали 

відмінності у показнику білкового коефіцієнта. Він вірогідно знижувався  

стосовно контролю у 1,5-місячних тварин на 25,3 % (р < 0,01); у 6-місячних – 

на 9,8 % (р < 0,05); у 12-місячних – на 24,7 % (р < 0,05) та у віці 15 місяців 

був більшим на 10,2 % (р < 0,05), ніж у контрольній групі. 
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За впливу манганвмісної добавки зазнавали змін окремі складові 

глобулінової фракції. Зокрема, рівень α-глобулінів у 1,5-місячних телят 

зростав порівняно з контрольною групою на 40,9 % (р < 0,001). У 6-місячного 

молодняку цей показник перевищував контрольне значення на 25,0 %            

(р < 0,01), а у 12- і 15-місячному віці – відповідно на 25,8 % (р < 0,01) та      

7,0 % (р < 0,05), (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15. 

Концентрація глобулінових фракцій в сироватці крові молодняку 

української м’ясної породи за впливу сульфату марганцю (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

α-глобуліни, 

г/л 

К 6,5±0,04 10,2±0,19 15,8±0,45 14,6±0,48 

Д 11,0±0,36** 13,6±0,49** 21,3±0,56** 16,9±0,36* 

β-глобуліни, 

г/л 

К 8,1±0,08 14,0±0,26 16,4±0,46 15,3±0,55 

Д 13,6±0,28** 15,9±0,32** 19,0±0,35*** 17,3±0,42* 

γ-глобуліни, 

г/л 

К 21,9±0,05 18,2±0,33 15,2±0,32 11,9±0,33 

Д 21,8±0,49 19,0±0,33 15,6±0,35 12,2±0,25 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001  стосовно контролю. 

 

Подібною була динаміка змін у показниках β-глобулінової фракції. Так, 

за усунення дефіциту Мангану 1,5-місячні телята за вмістом β-глобулінів 

вірогідно переважали контроль на 36,7 % (р < 0,001). У 6-місячного 

молодняку концентрація цієї фракції була вищою за контрольну групу тварин 

на 11,9 % (р < 0,01). У 12 і 15 місяців рівень β-глобулінів перевищував 

контрольні значення відповідно на 13,7 % (р < 0,05) та 13,1 % (р < 0,05). 

Збільшення вмісту цієї фракції можна пов’язати з посиленням транспорту 

поживних речовин до тканин та органів організму за впливу манганвмісної 

добавки. В той самий час, додавання до кормів раціону молодняку 



 

 

72 

 

української м’ясної породи манганвмісної добавки суттєво не вплинуло на 

концентрацію γ-глобулінових білків. 

Звертають на себе увагу зміни у показниках небілкових азотових 

сполук. З наведених даних (табл. 3.16) видно, що концентрація залишкового 

азоту в крові телят 1,5-місячного віку за дії сульфату марагнцю залишалася 

без змін. Однак, у віці 6 місяців, за усунення дефіциту цього мікроелементу 

рівень залишкового азоту був нижчим за контроль на 7,6 % (р < 0,05), а у    

12- та 15-місячного молодняка перевага за цим показником на користь 

аналогів контрольної групи становила відповідно 6,7 та 6,9 % (р <0,05). 

Таблиця 3.16. 

Вміст складових небілкового азоту в сироватці крові молодняку за 

впливу сульфату марагнцю (М±m, n=13) 

Вік, міс. 

Показник 

Залишковий азот, 

ммоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 

Креатинін, 

мкмоль/л 

Амінокислот-

ний азот, 

ммоль/л 

1,5 
К 18,14±0,006 4,33±0,008 81,55±0,007 2,85±0,008 

Д 18,12±0,003 4,30±0,012 80,73±0,012 2,64±0,007* 

6 
К 30,20±0,012 6,53±0,015 91,42±0,011 3,21±0,014 

Д 27,89±0,004 5,96±0,005* 91,30±0,011 3,03±0,004* 

12 
К 21,40±0,015 5,13±0,011 110,53±0,010 3,84±0,011 

Д 19,96±0,008* 4,79±0,009* 110,13±0,006 3,63±0,010* 

15 
К 17,27±0,013 3,92±0,007 119,15±0,008 3,94±0,008 

Д 16,07±0,008* 3,67±0,015* 118,83±0,010 3,73±0,004* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці * – 

р < 0,05  стосовно контролю. 

 

Вірогідне зниження концентрації сечовини за впливу манганвмісної 

добавки спостерігалося у молодняку 6-місячного віку, коли за її рівнем в 

сироватці крові дослідний молодняк поступався контролю на 8,7 % (р <0,05); 
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у віці 12 та 15 місяців, цей показник у молодняку дослідної групи був 

нижчим відповідно на 6,6 та 6,4 % (р <0,05), що обумовлене зростанням 

інтенсивності орнітинового циклу в печінці та гепаторуменальної циркуляції 

азоту.  

Рівень креатиніну у молодняку дослідної групи в усі вікові періоди за 

дії Мангану практично залишався незмінним. Водночас, за впливу 

манганвмісної добавки знижувалася концентрація амінного азоту. Зокрема, в 

сироватці крові 1,5-місячних телят цей показник вірогідно зменшувався 

стосовно контролю на 7,4% (р < 0,05), у 6-місячного молодняка – на 5,6 %     

(р < 0,05), у той час як молодняк 12- і 15-місячного віку за рівнем азоту 

амінокислот поступався контрольним тваринам відповідно на 5,5 % та 5,3 % 

(р < 0,05). Виявлена динаміка щодо зниження цього показника за дії Мангану 

може свідчити про інтенсивніше використання амінокислот в організмі 

тварин в періоди швидкого росту та у процесах формування показниках 

м’ясної продуктивності молодняку. 

 

3.2.5. Зміни білково-азотового обміну в молодняку української 

м’ясної породи за впливу комплексу солей  мікроелементів 

При вивченні сумісної дії мікроелементів на організм піддослідного 

молодняку було встановлено (табл. 3.17), що комплексне їх застосування 

мало більш виражений вплив на білковий обмін у тварин. 

Зокрема, у 1,5-місячних телят за впливу солей дефіцитних 

мікроелементів у сироватці крові вміст загального білка вірогідно зростав 

порівняно з телятами контрольної групи на 12,2 % (р < 0,05), у 6-місячного 

молодняка – на 9,3 % (р < 0,05), тоді як у 12- і 15-місячних тварин цей 

показник був більшим відповідно на 10,3 % та 8,9 % (р < 0,05), ніж у 

контролі. Зазначене підвищення рівня загального білка, на нашу думку, 

можна пояснити активацією йонами Купруму, Кобальту та Мангану процесу 

біосинтезу білків крові в печінці і тканинах організму. 
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Так, у 1,5-місячних телят дослідної групи альбумінова фракція білка 

була нижчою за контроль на 16,7% (р < 0,05); у 6 місяців – на 8,2 % (р < 

0,05), у той час як рівень альбумінів в сироватці крові контрольних тварин 

перевищував значення у 12- і 15-місячного молодняку  відповідно на 4,2 та 

3,6 %. Зазначені зміни цієї фракції білка за сумісного впливу мікроелементів 

можна пояснити тим, що альбуміни більш інтенсивно використовуються у 

пластичних процесах організму, й особливо в періоди швидкого росту 

тварин. 

Таблиця 3.17. 

Показники білкового обміну в молодняку української м’ясної 

породи за впливу комплексу мікроелементів (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

Загальний 

білок, г/л 

К 68,2±0,33 81,3±0,34 83,3±0,19 84,8±0,27 

Д 77,7±0,55* 89,6±0,33* 92,9±0,43* 93,1±0,17* 

Альбуміни, 

г/л 

К 31,7±0,05 38,9±0,09 35,9±0,20 39,8±0,24 

Д 26,4±0,29* 35,7±0,11* 34,4±0,31 41,3±0,40 

Глобуліни, 

г/л 

К 36,5±0,07 42,4±0,08 47,4±0,11 45,0±0,07 

Д 51,3±0,28** 53,9±0,32** 58,5±0,47* 51,8±0,37* 

Білковий 

коефіцієнт 

К 0,87±0,002 0,92±0,004 0,85±0,008 0,88±0,004 

Д 0,51±0,008** 0,66±0,005* 0,59±0,009** 0,80±0,013* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–   

р < 0,05; ** – р < 0,01  стосовно контролю. 

 

Зростання вмісту загального білка в сироватці крові відбувалося в 

основному за рахунок збільшення глобулінової фракції. Так, у 1,5-місячних 

телят за впливу суміші мікроелементів вміст глобулінів вірогідно 

збільшувався стосовно контролю на 28,8 % (р <0,01). У 6-місячного 

молодняку рівень цієї фракції зростав на 21,3 % (р <0,01), а у віці 12 та 15 
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місяців перевага за вмістом глобулінів над контрольними тваринами 

становила відповідно 19,0 та 13,1 % (р < 0,05). 

Зміни фракційного складу сироватки крові позначилися на білковому 

коефіцієнті, величина якого за сумісного впливу мікроелементів істотно 

знижувалася відносно тварин контрольної групи. Зокрема, показник 

співвідношення альбумінів до глобулінів у 1,5-місячних телят був нижчим на 

41,4 % (р < 0,01), а у молодняку 6-, 12- та 15-місячного віку ‒ відповідно на 

28,7 % (р < 0,05), 30,6 % (р < 0,01) та 9,1 % (р < 0,05), ніж в контролі. Такі 

зміни білкового коефіцієнта були обумовленні істотним зростанням 

глобулінових фракцій (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18. 

Концентрація глобулінових фракцій в сироватці крові молодняку 

української м’ясної породи за впливу комплексу  

мікроелементів (M±m, n=13) 

Показник 
Вік тварин, міс 

1,5 6 12 15 

α-глобуліни, 

г/л 

К 6,5±0,04 10,2±0,19 15,8±0,45 14,6±0,48 

Д 11,2±0,15** 16,3±0,21** 18,2±0,25* 18,5±0,31** 

β-глобуліни, 

г/л 

К 8,1±0,08 14,0±0,26 16,4±0,46 15,3±0,55 

Д 15,7±0,19** 17,4±0,20** 24,9±0,20** 21,6±0,40** 

γ-глобуліни, 

г/л 

К 21,9±0,05 18,2±0,33 15,2±0,32 11,9±0,33 

Д 24,4±0,17** 20,2±0,22* 15,4±0,39* 11,7±0,33 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01  стосовно контролю. 

 

Так, на тлі комплексного застосування мікроелементів, в усі періоди 

постнатального розвитку відбувалося зростання концентрації α- та β-фракцій. 

Зокрема, телята 1,5-місячного віку за рівнем β-глобулінів в сироватці крові 

переважали контроль на 48,4% (р < 0,01). У віці 6 місяців вміст цієї фракції 

перевищував контрольне значення на 19,5 % (р < 0,01), а у тварини 12 та     
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15-місячного віку за сумісного впливу Купруму, Кобальту та Мангану цей 

показник був більшим вірогідно відповідно на 34,1 % та 29,2 % (р < 0,01) 

порівняно з молодняком контрольних груп. Зростання рівня β-глобулінів, на 

нашу думку, можна пов’язати з посиленням їх транспортної функції, 

обумовленої комплексною дією мікроелементів. 

Поряд з цим, істотних змін також зазнавали α-глобуліни. Зростання цієї 

глобулінової фракції за сумісного впливу мікроелементів у 1,5-місячних 

телят відбувалося на 42,0 % (р < 0,01), у 6-місячних – на 37,4 % (р < 0,01); у 

той час як рівень α-глобулінів у віці 12 і 15 місяців був вірогідно вищим 

відповідно на 13,2 % та 21,1 % (р < 0,05), ніж у контрольних тварин. 

За комплексного дії мікроелементів у молодняку української м’ясної 

породи зростала концентрація γ-глобулінових білків сироватки крові. 

Зокрема, телята 1,5-місячного віку за рівнем цієї фракції переважали 

контроль на 10,2 % (р < 0,05). У 6-місячного молодняку вміст γ-глобулінів 

вірогідно перевищував контрольні значення відповідно на 9,9 % (р < 0,05), в 

той час як у тварин в подальші періоди онтогенезу цей показник залишався 

без змін. Вочевидь, таке зростання γ-глобулінів на початкових етапах 

постнатального розвитку пов’язане з посиленим їх синтезом за сумісного 

впливу мікроелементів. 

Отже, комплексна дія мікроелементів проявилась в істотних змінах 

фракційного складу білків сироватки крові. При цьому значне підвищення 

вмісту β- і α-глобулінів, на тлі зниження альбумінів, може вказувати на 

посилення транспортної функції крові, зростання білоксинтетичних процесів 

і активізацією неспецифічної резистентності організму молодняка 

української м’ясної породи за усунення мікроелементного дефіциту. 

За впливу суміші мікроелементів відбувалися зміни у складових 

небілкового азоту. Зокрема, рівень залишкового азоту у 1,5-місячному віці в 

дослідній групі був на 13,2 % меншим, ніж в контролі. При цьому 

концентрація сечовини у телят цього віку за комплексної дії мікроелементів 

знижувалася на 9,2 % (р < 0,05).  
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У 6-місячного молодняку зниження вмісту небілкового азоту 

відбувалося на 11,8 %, а його основного компоненту (сечовини) – на 14,1 % 

(р < 0,05); у віці 12 та 15 місяців концентрація залишкового азоту в сироватці 

крові тварин дослідної групи була меншою відповідно на 14,6 та 15,1 %         

(р < 0,05), а рівень сечовини – на 7,2 та 10,2% (р < 0,05). 

Рівень креатиніну за сумісного впливу солей міді, кобальту та 

марганцю, знижувався. Концентрація його в сироватці крові півторамісячних 

телят була нижчою, ніж у контрольній групі на 8,6 % (р < 0,05), а у                 

6-місячного молодняку – на 6,3 % (р < 0,05). У 12- і 15-місячних тварин 

рівень креатиніну вірогідно перевищував контрольні значення відповідно на 

8,3 % та 8,9 % (р < 0,05). Зниження креатиніну за комплексної дії 

мікроелементів, вказує на посилення анаболічних процесів, спрямованих на 

розпад макроергічних сполук (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19. 

Вміст складових небілкового азоту в сироватці крові молодняку 

української м’ясної породи  за комплексного впливу комплексу 

мікроелементів (М±m, n=13) 

Вік, 

міс. 

Показник 

Залишковий азот, 

ммоль/л 

Сечовина, 

ммоль/л 

Креатинін, 

мкмоль/л 

Амінокислотний 

азот, ммоль/л 

1,5 
К 18,14±0,006 4,33±0,008 81,55±0,007 2,85±0,008 

Д 15,74±0,007* 3,93±0,013* 74,56±0,012* 2,52±0,005* 

6 
К 30,20±0,012 6,53±0,015 91,42±0,011 3,21±0,014 

Д 26,63±0,005* 5,61±0,006* 85,67±0,006* 2,62±0,008* 

12 
К 21,40±0,015 5,13±0,011 110,53±0,010 3,84±0,011 

Д 18,27±0,005* 4,76±0,010* 101,33±0,005* 3,18±0,006* 

15 
К 17,27±0,013 3,92±0,007 119,15±0,008 3,94±0,008 

Д 14,66±0,006* 3,52±0,012* 108,54±0,009* 2,98±0,012** 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05; ** – р < 0,01  стосовно контролю. 
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Усунення дефіциту Купруму, Кобальту та Мангану мало стимулюючий 

вплив на використання амінного азоту. Зокрема, у телят 1,5-місячного віку, 

цей показник знижувався відносно контролю на 11,6 % (р < 0,05). У 

молодняку 6-місячного віку вміст азоту амінокислот був меншим за 

контрольне значення на 18,4 % (р < 0,05), в той час як у 12- і 15-місячному 

віці цей показник знижувався відповідно на 17,2 % (р < 0,05) та 24,4 %            

(р < 0,01). Стійке зниження рівня амінного азоту за сумісного застосування 

мікроелементів, на нашу думку, було обумовлене посиленим використанням 

амінокислот у синтезі білка м’язової тканини, що особливо було характерним 

у період інтенсивного росту тварин. 

 

3.2.6. Активність ензимів переамінування в крові молодняку 

української м’ясної породи за впливу мікроелементів  

 Відомо, що у процесі перетравлювання білків корму, а також при 

розпаді чи оновленні тканин організму, у циркулюючу кров надходять 

проміжні продукти (амінокислоти, кетокислоти і поліпептиди), кількість 

яких у нормі незначна завдяки використанню їх для синтезу азотвмісних 

речовин та як джерела енергії. При цьому, обмінні процеси в організмі 

тварин повністю залежать від активності ензимів, серед яких особливий 

інтерес мають амінотрансферази, які переносять NH2-групу з амінокислот на 

кетокислоти. Завдяки процесу переамінування утворюються амінокислоти, 

необхідні для біосинтезу білків. 

Встановлено, що вплив як окремих мікроелементів, так і їх комплексу 

проявився у підвищенні активності амінотрансфераз (АсАТ і АлАТ) у 

сироватці крові молодняку. Зокрема, найбільше зростання стосовно 

контролю активності АлАТ у телят 1,5-місячного віку відмічалось за впливу 

купрум- і манганвмісної добавки – відповідно на 10,8 та 20,6 % (р < 0,01). 

Поряд з цим, за усунення дефіциту Кобальту, активність 

аланінамінотрансферази перевищувала контрольне значення на 7,4 %             
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(р < 0,05), а згодовування комплексу мікроелементів – не мало яких-небудь 

вірогідних наслідків. 

За впливу купрумвмісної добавки у 6-місячному віці активність АлАТ 

перевищувала контрольне значення на 22,2 % (р < 0,05), у той час як за 

комплексної дії мікроелементів цей показник зростав на 33,7 % (р < 0,05). 

Зворотну дію на активність аланінамінотрансферази у молодняку цього віку 

мало усунення дефіциту Кобальту – вона була нижчою на 4,4 %, ніж у 

контрольних тварин. За впливу манганвмісної добавки змін у активності 

АлАТ не відмічалось.  

У 12-місячних тварин за усунення дефіциту Мангану зростання 

активності АлАТ стосовно контролю відбувалося на 16,9 % (р < 0,05); за 

впливу купрумвмісної добавки – на 11,6 % (Р<0,05), у той час як за дії 

Кобальту і комплексу мікроелементів підвищення активності 

аланінамінотрансферази у цьому віці відбувалося відповідно на 6,8 %             

(р < 0,05) та 4,6 %. 

Більш наглядно динаміку змін активності аланінамінотрансферази за 

впливу мікроелементів відображено на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Активність аланінамінотрансферази в молодняку української 

м’ясної породи за впливу мікроелементів 
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У 15-місячних тварин, які отримували купрумвмісну добавку, 

активність АлАТ перевищувала контрольне значення на 18,2 % (р < 0,05), в 

той час як при сумісному застосуванні Купруму, Кобальту та Мангану вона 

зростала на 14,5 % (р < 0,05). За впливу манганвмісної добавки активність 

аланінамінотрансферази у сироватці крові дослідних тварин збільшувалася 

на 12,0 % (р < 0,05), а за дії кобальту – на 7,1 % (р < 0,05). 

Згодовування молодняку великої рогатої худоби української м’ясної 

породи, як окремих мікроелементів, так і їх комплексу у вигляді кормової 

добавки позначилося на активності аспартатамінотрансферази (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Активність аспартатамінотрансферази у молодняку української 

м’ясної породи за впливу мікроелементів  

 

Так, у 1,5-місячних телят активність АсАТ за впливу купрумвмісної 

добавки збільшувалася порівняно з контролем на 9,3 % (р < 0,05), а за 

усунення дефіциту Мангану – на 12,6 % (р < 0,05). У тварин, що отримували 

суміш мікроелементів активність аспартатамінотрансферази перевищувала 
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контрольне значення на 7,3 % (р < 0,05). Змін у активності АсАТ у тварин 

цього віку за впливу Кобальту відмічено не було. 

У 6-місячного молодняку за впливу Купруму і Мангану активність 

аспартатамінотрансферази вірогідно зростала стосовно контролю відповідно 

на 18,6 та 18,9 % (р < 0,05), у той час як за комплексного впливу 

мікроелементів – на 27,8 % (р < 0,05). Варто відзначити, що за усунення 

дефіциту Кобальту 6-місячні тварини за активністю АсАТ поступалася 

контрольній групі на 6,1 % (р < 0,05). 

Найвище зростання активності АсАТ відбувалося у 12-місячного 

молодняку за впливу сульфату марганцю і комплексу мікроелементів, коли 

перевага над контролем становила відповідно 24,9 % (р < 0,05) та 19,3 %       

(р < 0,05). За дії сульфату міді активність аспартатамінотрансферази була 

вищою на 11,6 % (р < 0,05), ніж у контрольних тварин. У той самий час за 

впливу кобальтвмісної добавки відбувалося зниження активності цього 

ензиму відносно контролю на 9,3 % (р < 0,05). 

Подібною була динаміка змін АсАТ за впливу мікроелементів у 

молодняку 15-місячного віку. Зокрема, найбільше зростання активності 

аспартатамінотрансферази відбувалося за дії Мангану і комплексу 

мікроелементів – відповідно на 26,8 % (р < 0,05) та 17,8 % (р < 0,05). За 

впливу купрум- і кобальтвмісної добавки активність АсАТ перевищувала 

контрольні значення відповідно на 15,1 % (р < 0,05) та 8,0 % (р < 0,05). 

Ймовірно, зміни активності аспартатамінотрансферази у бік її 

зростання в межах фізіологічної норми, можна пов’язати з посиленим 

використанням амінокислот у синтетичних процесах. 

Таким чином, застосування окремих мікроелементів та їх комплексу 

сприяло підвищенню синтетичних процесів у печінці, що супроводжувалось 

збільшенням рівня вільних амінокислот у циркулюючій крові. При цьому 

зростання активності амінотрансфераз у сироватці крові ми розглядаємо як 

активізацію перенесення аміногруп на піруват- і оксалоацетат з утворенням 
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нових амінокислот, необхідних як субстрат для біосинтезу білка в процесі 

формування продуктивних якостей тварин. 

Узагальнюючи результати розділу 3.2. можна зробити такі висновки: 

– у молодняку великої рогатої худоби в процесі онтогенезу зростала 

інтенсивність обміну білків, що характеризувалося вищим вмістом 

загального білка сироватки крові за рахунок, переважно, його глобулінових 

фракцій та зростанням концентрації залишкового азоту, здебільшого за 

рахунок азоту сечовини, амінокислот та креатиніну; 

– введення до раціону молодняку дефіцитних мікроелементів 

призводило до зростання рівня загального білка, в основному за рахунок 

глобулінів; 

– за усунення дефіциту окремих мікроелементів рівень залишкового 

азоту зменшується, і в першу чергу, за рахунок азоту сечовини; 

– забезпечення молодняку мікроелементами призводило до зростання 

активності АсАТ і АлАТ у сироватці крові у межах фізіологічної норми; 

– найбільші зміни зазначених показників відмічались за сумісного 

впливу солей міді, кобальту, марганцю. 

 

3.3. Вплив мікроелементів на інтенсивність утворення продуктів 

перекисного окиснення ліпідів в крові молодняку української м’ясної 

породи 

 

3.3.1. Вікова динаміка утворення продуктів перекисного окиснення 

ліпідів у крові молодняку української м’ясної породи. 

Наступним етапом досліджень було вивчення вмісту продуктів 

пероксидації ліпідів у крові молодняку великої рогатої худоби на різних 

етапах постнатального розвитку. Як видно з наведених даних (табл. 3.20), 

найвища концентрація первинних (дієнові кон’югати) і вторинних 

(малоновий діальдегід) продуктів ПОЛ відмічалась у телят 1,5-місячного 
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віку, з поступовим їх зменшенням у подальші періоди постнатального 

розвитку. 

Таблиця 3.20. 

Вікова динаміка утворення продуктів пероксидації ліпідів у крові 

молодняку української м’ясної породи (M±m, n=13) 

Вік тварин, 

міс. 

Показник 

Дієнові кон’югати, мкмоль/л Малоновий діальдегід, оДа/мл 

1,5 2,30 ± 0,012 9,18 ± 0,006 

6 1,65 ± 0,033** 7,43 ± 0,010** 

12 1,55 ± 0,029** 6,79 ± 0,013** 

15 1,42 ± 0,021** 5,95 ± 0,011** 

Примітка: * ‒ р < 0,05; ** р < 0,01 до телят 1,5-місячного віку 

 

Зокрема, у 6-місячного молодняку відносно попереднього вікового 

періоду (у 1,5 місяці), концентрація дієнових кон’югатів (ДК) і малонового 

діальдегіду (МДА) зменшувалась відповідно на 28,3 % та 19,1 %. У 12-

місячних тварин рівень дієнових кон’югатів та малонового діальдегіду був 

меншим на 32,6 % та 26,0 %, у той час як у віці 15 місяців концентрація 

первинних продуктів ПОЛ була нижчою на 38,3 %, а вторинних – на 35,2 %.  

Таким чином, дослідивши вікові особливості накопичення продуктів 

перекисного окиснення ліпідів у крові молодняку української м’ясної 

породи, можна відмітити, що в процесі його росту і розвитку спостерігалося 

суттєве зменшення концентрації як первинних, так й вторинних продуктів 

пероксидації ліпідів, яке обумовлене активізацією механізмів регуляції 

окисно-відновних процесів у тварин. 

 

 

 



 

 

84 

 

3.3.2. Вплив сульфату міді на динаміку утворення продуктів 

перекисного окиснення ліпідів в крові молодняка української м’ясної 

породи 

Відомо, що мікроелементи беруть участь у багатьох реакціях 

перекисного окиснення ліпідів. Окремі з них мають здатність проявляти як 

прооксидантні, так й оксидантні властивості, викликаючи метаболічні зміни 

в мітохондріях, зміщуючи окисно-відновну рівновагу у бік зростання 

окисних процесів. Тому, вивчення впливу окремих мікроелементів на 

інтенсивність утворення продуктів пероксидації у молодняку великої рогатої 

худоби різного віку має як наукове, так і практичне значення. 

Як видно з отриманих даних (табл. 3.21), у півторамісячних телят за 

впливу купрумвмісної добавки рівень дієнових кон’югатів вірогідно 

знижувався стосовно контрольних телят на 17,8 % (р < 0,01). 

Таблиця 3.21. 

Динаміка утворення продуктів пероксидації ліпідів 

 укрові молодняку української м’ясної породи  

за впливу сульфату міді (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс. 
Група тварин 

контрольна дослідна 

Дієнові кон’югати, 

мкмоль/л 

1,5 2,30 ± 0,012 1,89 ± 0,022** 

6 1,65 ± 0,033 1,49 ± 0,028* 

12 1,55 ± 0,029 1,38 ± 0,032* 

15 1,42 ± 0,021 1,33 ± 0,021 

Малоновий діальдегід, 

одА/мл 

1,5 9,18 ± 0,006 7,14 ± 0,006** 

6 7,43 ± 0,010 6,20 ± 0,008* 

12 6,79 ± 0,013 5,32 ± 0,015* 

15 5,95 ± 0,011 5,00 ± 0,013* 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05; ** – р < 0,01 відносно 

контролю. 
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У 6-місячного молодняку цей показник поступався контрольному 

значенню на 9,7 % (р < 0,05), у той час як в крові 12- і 15-місячних тварин 

концентрація первинних продуктів ПОЛ, була нижчою відповідно на 11,0 % 

та 6,3 % (р < 0,05), ніж у молодняку контрольної групи. 

Більш наочно динаміка утворення дієнових кон’югатів у крові 

молодняку української м’ясної породи за впливу Купруму в різні періоди 

постнатального розвитку представлена на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Динаміка утворення дієнових кон’югатів в крові молодняку за 

впливу сульфату міді (стосовно контролю у відсотках) 

 

Згодовування купрумвмісної добавки також впливало на рівень 

малонового діальдегіду в крові молодняку. Зокрема, у телят 1,5-місячного 

віку спостерігалося зниження порівняно з контролем рівня вторинних 

продуктів ПОЛ на 22,2 %, р < 0,01 (рис. 3.12.). 
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Рис. 3.12. Динаміка утворення малонового діальдегіду в крові молодняку за 

впливу сульфату міді (стосовно контролю у відсотках) 
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У віці 12 та 15 місяців вміст маловного дівальдегіду за усунення 

дефіциту Купруму був нижчим відповідно на 16,6 % та 21,6 % (р < 0,05), у 

той час як у віці 15 місяців ‒ на 16,0 % (р < 0,05), ніж у контрольних тварин. 

Таким чином, згодовування солей міді як мікроелементної добавки до 

основного раціону, сприяло зниженню первинних та вторинних продуктів 

ПОЛ у крові молодняку української м’ясної породи в усі періоди 

постнатального розвитку. 

 

3.3.3. Вплив хлориду кобальту на динаміку утворення продуктів 

перекисного окиснення ліпідів в крові молодняка української м’ясної 

породи 

Додавання хлориду кобальту до основного раціону тварин мало менш 

істотний вплив на концентрацію продуктів перекисного окиснення ліпідів у 

молодняку великої рогатої худоби (табл. 3.22).  

Таблиця 3.22. 

Динаміка утворення продуктів пероксидації ліпідів  

у крові молодняку української м’ясної породи  

за впливу солей кобальту (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс. 
Група тварин 

контрольна Дослідна 

Дієнові кон’югати, 

мкмоль/л 

1,5 2,30 ± 0,012 2,12±0,044* 

6 1,65 ± 0,033 1,54±0,035* 

12 1,55 ± 0,029 1,47±0,040* 

15 1,42 ± 0,021 1,34±0,022* 

Малоновий діальдегід, 

одА/мл 

1,5 9,18 ± 0,006 8,62 ±0,016* 

6 7,43 ± 0,010 6,93 ±0,004* 

12 6,79 ± 0,013 6,34 ±0,008* 

15 5,95 ± 0,011 5,63 ±0,015* 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05  стосовно контрольної групи. 
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Зокрема, за усунення дефіциту Кобальту в 1,5-місячних телят вміст 

дієнових кон’югатів був нижчим на 7,8 % (р < 0,05), а в 6-місячних тварин – 

на 6,7 % (р < 0,05). У віці 12 та 15 місяців вірогідне зниження первинних 

продуктів ПОЛ стосовно контролю відбувалося відповідно на 5,2 % та 5,6 % 

(р < 0,05). 

Вміст малонового діальдегіду за впливу кобальтвмісної добавки у телят 

1,5-місячного віку знижувався порівняно з телятами контрольної групи на   

6,1 % (р < 0,05), а у 6-місячного молодняку – на 6,7 % (р < 0,05). Водночас, у 

12- і 15-місячному віці дослідні тварини за рівнем у крові МДА вірогідно 

поступалися контролю відповідно на 6,6 % та 5,4 % (р < 0,05). 

Таким чином, солі кобальту у дещо меншій мірі мали антиоксидантний 

ефект, не маючи істотного впливу на динаміку утворення первинних і 

вторинних продуктів пероксидації ліпідів. 

 

3.3.4. Вплив солей марганцю на динаміку утворення продуктів 

перекисного окиснення ліпідів у крові молодняку української м’ясної 

породи 

 З наведених даних (табл. 3.23) видно, що додавання до основного 

раціону солей марганцю, сприяло суттєвому зниженню вмісту продуктів 

перекисного окиснення ліпідів.  

Зокрема, за впливу манганвмісної добавки рівень первинних продуктів 

пероксидації ліпідів у крові 1,5-місячних телят був меншим на 23,0 %            

(р < 0,001), ніж у телят контрольної групи, в той час як у 6-місячного 

молодняка спостерігалась зменшення рівня дієнових кон’югатів стосовно 

телят у контролі на 13,3 % (р < 0,05). 
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Таблиця 3.23. 

Динаміка утворення продуктів пероксидації ліпідів 

 у крові молодняку української м’ясної породи 

 за впливу солей марганцю (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс. 
Група тварин 

Контрольна Дослідна 

Дієнові кон’югати, 

мкмоль/л 

1,5 2,30 ± 0,012 1,77±0,029** 

6 1,65 ± 0,033 1,43±0,043* 

12 1,55 ± 0,029 1,37±0,021* 

15 1,42 ± 0,021 1,28±0,027* 

Малоновий діальдегід, 

одА/мл 

1,5 9,18 ± 0,006 6,24±0,006** 

6 7,43 ± 0,010 5,83±0,009** 

12 6,79 ± 0,013 5,87±0,014** 

15 5,95 ± 0,011 5,34±0,007** 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001  

стосовно контролю. 

У 12- і 15-місячних тварин за усунення дефіциту Мангану вміст ДК 

поступався контрольним значенням відповідно на 11,6 % та 9,9 % (р < 0,05), 

що більш наочно представлено на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Динаміка утворення дієнових кон’югатів у крові молодняку за 

впливу солей марганцю (стосовно  контролю у відсотках) 
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Подібною була динаміка змін рівня малонового діальдегіду за впливу 

манганвмісної добавки. Зокрема, у телят 1,5-місячного віку цей показник 

вірогідно знижувався стосовно контролю на 32,0 % (р < 0,01). У 6-місячного 

молодняку рівень вторинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів був 

меншим на 21,5 % (р < 0,01), ніж у контрольних тварин. У дослідного 

молодняку 12- і 15-місячного віку вміст малонового діальдегіду в крові був 

нижчим за контрольні значення відповідно на 13,5 % та 8,6 % (р < 0,05),    

рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Динаміка утворення малонового діальдегіду у крові молодняку 

за впливу солей марганцю (стосовно контролю у відсотках) 

 

Отже, усунення дефіциту Мангану сприяло зниженню інтенсивності 

перекисного окиснення ліпідів у крові молодняку великої рогатої худоби 

різного віку, що свідчить про більш значний вплив цього мікроелементу як 

інгібітора процесу ПОЛ, і особливо, на стадії утворення вторинних продуктів 

пероксидації ліпідів. 
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3.3.5. Вплив комплексу Купруму, Кобальту, Мангану на динаміку 

утворення продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові молодняку 

української м’ясної породи 

Встановлено, що введення до основного раціону комплексу 

мікроелементів мало суттєвий вплив на рівень утворення продуктів 

пероксидації ліпідів (табл. 3.24).  

Таблиця 3.24. 

Динаміка утворення продуктів пероксидації ліпідів  

у крові молодняку української м’ясної породи  

за впливу комплексу мікроелементів (M±m, n=13) 

Показник Вік, міс. 
Група тварин 

контрольна дослідна 

Дієнові кон’югати, 

одА/мл  

1,5 2,30 ± 0,012 1,29±0,022*** 

6 1,65 ± 0,033 1,31±0,023** 

12 1,55 ± 0,029 1,22±0,029** 

15 1,42 ± 0,021 1,19±0,017 

Малоновий діальдегід, 

мкмоль/л 

1,5 9,18 ± 0,006 5,73±0,010*** 

6 7,43 ± 0,010 5,67±0,013** 

12 6,79 ± 0,013 5,49±0,014** 

15 5,95 ± 0,011 4,79±0,007** 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001  

стосовно контролю. 

 

Зокрема, рівень дієнових кон’югатів у 1,5-місячних телят дослідної 

групи був нижчим на 43,9 % (р<0,001), ніж у контролі, а у молодняку            

6-місячного віку – на 20,6 % (р<0,01). Подібною була динаміка змін 

первинних продуктів ПОЛ за впливу комплексу мікроелементів у наступні 

вікові періоди. Так, у тварин 12- і 15-місячного віку концентрація ДК 

знижувалась відносно контролю відповідно на 21,3 % (р<0,01) та 16,2 %. 
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Також за комплексної дії мікроелементів відбувалося істотне зниження рівня 

вторинних продуктів ПОЛ (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Динаміка утворення продуктів пероксидації ліпідів в крові 

молодняка за впливу комплексу мікроелементів  

(стосовно контролю у відсотках) 

 

Зокрема, у 1,5-місячних телят за впливу мікроелементів рівень 

малонового діальдегіду в крові стосовно контролю був вірогідно нижчим на 

37,6 % (р < 0,001). У 6-місячному віці дослідний молодняк за цим 

показником поступався контролю на 23,7 % (р < 0,01), у той час як у 12- і    

15-місячних тварин концентрація МДА у сироватці крові була нижчою 

відповідно на 19,1  та 19,5 % (р < 0,01). 

Таким чином, за комплексної дії дефіцитних мікроелементів, у крові 

молодняку української м’ясної породи в усі періоди постнатального розвитку 

відбувалося значне зниження рівня продуктів пероксидації ліпідів, що можна 

пояснити наявністю окремих мікроелементів (Мангану та Купруму) у складі 

ензимів антиоксидантного захисту. 

На підставі отриманих даних розділу 3.3. можна зробити такі висновки: 

‒ найвища концентрація продуктів перекисного окиснення ліпідів 

(дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду) у крові молодняку 

української м’ясної породи спостерігалася на початку постнатального 
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розвитку; з віком тварин рівень продуктів ПОЛ знижувався і у 15-місячного 

молодняка сягав своїх мінімальних значень; 

‒ за впливу мікроелементів спостерігалося зменшення концентрації 

продуктів пероксидації ліпідів, проте більш істотне зниження рівня як 

первинних, так і вторинних продуктів ПОЛ відбувалося на тлі застосування 

комплексу мікроелементів. 

Результати досліджень опубліковані у накових працях [179,180, 181]. 

 

3.4. Вплив мікроелементів на активність ензимів антиоксидантної 

системи молодняка української м’ясної породи 

 

3.4.1. Вікова динаміка активності ензимів антиоксидантної системи 

молодняка української м’ясної породи 

Встановлено, що з віком тварин спостерігалося зниження активності 

ензимів антиоксидантної системи (табл. 3.25). Зокрема, найвища активність 

каталази крові спостерігалася у телят у віці 1,5 місяці, у той час як у               

6-місячному віці цей показник вірогідно знижувався на 7,2 %.  

Таблиця 3.25. 

Активність ензимів антиоксидантної системи у молодняку 

української м’ясної породи в різні періоди онтогенезу (M±m, n=13) 

Вік, міс. 

Показник 

Каталаза,  

кат. од. 

Супероксиддисмутаза, 

ум. од/мг білка 

Пероксидаза,  

ум. од. 

1,5 5,73 ± 0,018 20,23 ± 0,011 5,50 ± 0,010 

6 5,32 ± 0,015* 17,14 ± 0,006* 5,12 ± 0,007* 

12 5,11 ± 0,014* 14,15 ± 0,009* 4,78 ± 0,013* 

15 4,90 ± 0,028* 9,20 ± 0,011* 4,21 ± 0,012* 

Примітка: * ‒ р < 0,05; ** р < 0,01 до телят 1,5-місячного віку 
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 У віці 12 та   15 місяців рівень каталази був нижчим відповідно на 10,8 

% та 14,5 % порівняно до показників активності цього ензиму в крові у телят                  

1,5-місячного віку. 

Активність супероксиддисмутази з віком також зменшувалася. У         

6-місячного молодняку порівняно до 1,5-місячних телят, цей показник 

знижувався на 15,3 %; у більш старшому віці (12 та 15 місяців) активність 

СОД зменшувалась відповідно на 30,1 та 54,5 %. Зміни рівня 

супероксиддисмутази пропорційні активності каталази, оскільки зменшення 

СОД-активності з віком обумовлює збільшення вмісту Н2О2, який 

утворюється в супероксидантній реакції і активує ензимну реакцію каталази. 

Подібна динаміка вікових змін спостерігалася в активності 

пероксидази. Зокрема, рівень цього ензиму за свого максимального значення 

у 1,5-місячних телят, у 6-місячних тварин знижувався на 6,9 % (р < 0,05), у 

той час як активність пероксидази у 12 і 15-місячного молодняку 

зменшувалася відповідно на 13,1 % та 23,5 %. 

Таким чином, з віком тварин відбувається суттєве зменшення 

активності каталази, супероксиддисмутази і пероксидази, що вочевидь, 

пов’язано з істотними перебудовами в антиоксидантній системі організму по 

мірі росту і розвитку молодняку, а також пристосування його до нових умов 

існування. 

 

3.4.2. Активність ензимів антиоксидантної системи молодняку 

української м’ясної породи за впливу солей міді 

Встановлено, що за впливу купрумвмісної добавки відбувалися істотні 

зміни в активності ензимів антиоксидантної системи (табл. 3.26). Зокрема, за 

усунення дефіциту Купруму в крові 1,5-місячних телят активність каталази 

збільшувалась відносно контролю на 16,6 % (р < 0,05). Одночасно зі 

зростанням активності каталази у цьому віці відмічалось збільшення 

активності інших антиоксидантних ензимів – супероксиддисмутази і 

пероксидази – відповідно на 13,8 % та 10,6 % (р < 0,05). 
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Подібною була динаміка ензимної активності за впливу сульфату міді і 

у 6-місячного молодняку. Так, тварини дослідної групи мали вищу активність 

каталази на 10,9 % (р < 0,05), супероксиддисмутази − на 12,6 % (р < 0,05) та 

пероксидази − на 9,2 % (р < 0,05). У тварин 12- і 15-місячного віку активність 

антиоксидантних ензимів вірогідно перевищувала значення контрольної 

групи: каталази – на 7,8 та 8,1 % (р < 0,05), супероксиддисмутази − на 8,9 та 

6,9 % (р < 0,05) і пероксидази – на 7,4 та 6,9 % (р < 0,05) відповідно. 

Таблиця 3.26. 

Активність ензимів антиоксидантної системи молодняку 

української м’ясної породи за впливу солей міді (M±m, n=13) 

Вік, 

міс 

Показник 

Каталаза,  

кат. од. 

Супероксиддисмутаза, 

ум. од/мг білка 

Пероксидаза, 

ум. од. 

1,5 
К 5,73 ± 0,018 20,23 ± 0,011 5,50 ± 0,010 

Д 6,87 ± 0,018* 23,46 ± 0,012* 6,15 ± 0,008* 

6 
К 5,32 ± 0,015 17,14 ± 0,006 5,12 ± 0,007 

Д 5,97 ± 0,009* 19,61 ± 0,007* 5,64 ± 0,010** 

12 
К 5,11 ± 0,014 14,15 ± 0,009 4,78 ± 0,013 

Д 5,54 ± 0,015* 15,54 ± 0,015* 5,16 ± 0,011* 

15 
К 4,90 ± 0,028 9,20 ± 0,011 4,21 ± 0,012 

Д  5,33 ± 0,012* 9,88 ± 0,026* 4,52 ± 0,014* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці * –  

р < 0,05; **– р < 0,01  стосовно контролю. 

 

Такі зміни активності ензимів системи антиоксидантного захисту у 

крові молодняку української м’ясної породи, на нашу думку, обумовлені 

компенсаторною відповіддю клітин на посилення окисних процесів. На тлі 

посилення транспорту Оксигену за дії солей міді, виникла потреба у 

підвищенні біологічного захисту клітин від надлишку перекисних сполук, що 
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реалізувалося, безпосередньо, шляхом підвищення ензимної ланки 

антиоксидантної системи організму. 

3.4.3. Активність ензимів антиоксидантної системи молодняку 

української м’ясної породи за впливу солей кобальту 

Додавання до раціону молодняку хлориду кобальту позначилось на 

активності ензимів антиоксидантної системи. Зокрема, у 1,5-місячних телят 

каталазна активність стосовно контролю зростала на 6,4 % (р < 0,05); 

активність супероксиддисмутази і пероксидази в крові тварин дослідної 

групи перевищувала значення контрольної групи відповідно 5,1 % та 7,6 %    

(р < 0,05) (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27. 

Активність ензимів антиоксидантної системи в молодняку за 

впливу хлориду кобальту (M±m, n=13) 

Вік, міс 

Показник 

Каталаза,  

кат. од. 

Супероксиддисмутаза, 

ум. од/мг білка 

Пероксидаза,  

ум. од. 

1,5 
К 5,73 ± 0,018 20,23 ± 0,011 5,50 ± 0,010 

Д 6,12 ± 0,006* 21,32 ± 0,005* 5,95 ± 0,006* 

6 
К 5,32 ± 0,015 17,14 ± 0,006 5,12 ± 0,007 

Д 5,70 ± 0,025* 18,06 ± 0,013* 5,51 ± 0,008* 

12 
К 5,11 ± 0,014 14,15 ± 0,009 4,78 ± 0,013 

Д 5,49 ± 0,026* 14,98 ± 0,013* 5,05 ± 0,015 

15 
К 4,90 ± 0,028 9,20 ± 0,011 4,21 ± 0,012 

Д 5,17 ± 0,017* 9,77 ± 0,008* 4,48 ± 0,011* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–  

р < 0,05 стосовно контролю. 

 

У 6-місячного молодняку, при усуненні дефіциту Кобальту, активність 

каталази була вірогідно вищою на 6,7 % (р < 0,05), пероксидази – на 7,1 %      
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(р < 0,05) і супероксиддисмутази – лише на 5,1 % (р < 0,05) ніж у 

контрольних тварин. 

В подальшому, при досягненні тваринами статевозрілого віку, різниця 

в активності зазначених ензимів була дещо нижчою. Так, у 12- і 15-місячного 

молодняку при додаванні до раціону кобальтвмісної добавки активність 

каталази перевищувала контрольне значення на 6,9 та 5,2 % (р < 0,05), 

супероксиддисмутази – на 5,5 та 5,8 % (р < 0,05) і пероксидази – на 5,3 та    

6,0 % (р < 0,05) відповідно. 

Вочевидь, зростання активності антиоксидантних ензимів було 

обумовлене підвищеним утворенням продуктів пероксидації ліпідів, що 

пов’язане з  впливом Кобальту на синтез гемоглобіну у крові. 

 

3.4.4. Активність ензимів антиоксидантної системи молодняку 

української м’ясної породи за впливу солей марганцю 

Нашими дослідженнями було встановлено, що манганвмісна добавка 

мала істотний впливна активність каталази, супероксиддисмутази і 

пероксидази.  

Зокрема, у 1,5-місячних дослідних телят за усунення дефіциту Мангану 

активність каталази зростала на 6,1 % (р < 0,05), супероксиддисмутази – на 

10,6 % (р < 0,05), а пероксидази – на 6,3 % (р < 0,05). У 6-місячного 

молодняку активність цих ензимів стосовно контролю зростала відповідно на 

7,0; 12,2 і 11,4 % (р < 0,05). 

За дії солей марганцю у тварин 12- і 15-місячного віку активність 

каталази зростала на 7,6 % та 5,4 % (р < 0,05), супероксиддисмутази – на      

8,0 % (р <0,05) та 8,7 % (р < 0,05), а пероксидази – на 6,8 % та 8,1 %               

(р < 0,05), порівняно з контрольними тваринами (табл. 3.28). 
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Таблиця 3.28. 

Активність ензимів антиоксидантної системи в молодняку 

української м’ясної породи за впливу солей марганцю (M±m, n=13) 

Вік, міс 

Показник 

Каталаза,  

кат. од. 

Супероксиддисмутаза, 

ум. од/мг білка 

Пероксидаза,  

ум. од. 

1,5 
К  5,73 ± 0,018 20,23 ± 0,011 5,50 ± 0,010 

Д 6,10 ± 0,003* 22,63 ± 0,011* 5,87 ± 0,016* 

6 
К 5,32 ± 0,015 17,14 ± 0,006 5,12 ± 0,007 

Д 5,72 ± 0,023* 19,53 ± 0,010* 5,78 ± 0,011* 

12 
К 5,11 ± 0,014 14,15 ± 0,009 4,78 ± 0,013 

Д 5,53 ± 0,018* 15,38 ± 0,008** 5,13 ± 0,008* 

15 
К 4,90±0,028 9,20±0,011 4,21 ± 0,012 

Д 5,18 ± 0,011* 10,08 ± 0,013** 4,58 ± 0,009* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці * – 

р < 0,05; ** – р < 0,01 стосовно контролю. 

 

Підвищення активності супероксиддисмутази за впливу манганвмісної 

добавки пов’язане з наявністю йонів Мангану в активному центрі цього 

ензиму. При цьому зниження в крові концентрації первинних і вторинних 

продуктів пероксидації ліпідів свідчить про стимуляцію системи 

антиоксидантного захисту організму молодняку за усунення дефіциту 

Мангану. 

 

3.4.5. Активність ензимів антиоксидантної системи молодняку 

української м’ясної породи за впливу комплексу солей міді, кобальту, 

марганцю 

Наші дослідження були спрямовані на вивчення сумісної дії солей 

мікроелементів на активність антиоксидантних ензимів крові тварин. 
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Встановлено, що додавання до раціону комплексу мікроелементів 

супроводжувалося підвищенням каталазної активності. Зокрема, у телят     

1,5-місячного віку цей показник був вищим за контроль на 13,3 % (р < 0,05). 

Активність СОД та пероксидази у телят дослідної групи цього віку 

перевищували контрольні значення відповідно на 22,8 та 11,4 % (р < 0,05). 

Сумісне використання мікроелементів також позначилося на 

активності антиоксидантних ензимів у молодняку великої рогатої худоби у 

віці 6 місяців (табл. 3.29). Так, у телят дослідної групи стосовно контролю 

спостерігалося вірогідне підвищення активності каталази на 10,7 % та 

пероксидази – на    13,2 % (р < 0,05); при цьому рівень супероксиддисмутази 

в крові молодняку дослідної групи перевищував контрольне значення на   

17,0 %, (р < 0,05). 

Таблиця 3.29. 

Активність антиоксидантних ензимів молодняку української 

м’ясної породи за впливу комплексу солей мікроелементів (M±m, n=13) 

Вік, міс 

Показник 

Каталаза,  

кат. од. 

Супероксиддисмутаза, 

ум. од/мг білка 

Пероксидаза,  

ум. од. 

1,5 
К 5,73 ± 0,018 20,23 ± 0,011 5,50 ± 0,010 

Д 6,61 ± 0,016* 26,21 ± 0,009* 6,21 ± 0,005 

6 
К 5,32 ± 0,015 17,14 ± 0,006 5,12 ± 0,007 

Д 5,96 ± 0,024* 20,65 ± 0,011* 5,90 ± 0,010* 

12 
К 5,11 ± 0,014 14,15 ± 0,009 4,78 ± 0,013 

Д 5,80 ± 0,021* 16,36 ± 0,011* 5,37 ± 0,014* 

15 
К 4,90 ± 0,028 9,20 ± 0,011 4,78 ± 0,012 

Д 5,60 ± 0,011* 10,63 ± 0,012* 5,40 ± 0,009* 

Примітка: К – контрольна група, Д – дослідна. Вірогідність різниці *–   

р < 0,05  стосовно контролю. 
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У 12-місячному віці активність каталази за комплексної дії 

мікроелементів вірогідно зростала 11,9 % (р < 0,05), а пероксидази 

збільшувалась стосовно контролю на 11,0 % (р < 0,05); рівень 

супероксиддисмутази крові у дослідного молодняку цього віку перевищував 

контрольне значення на 13,5 % (р < 0,05). 

Для тварин 15-місячного віку за усунення дефіциту мікроелементів 

було характерним вірогідне підвищення активності супероксиддисмутази – 

на 13,4 % (р < 0,05), у той час як каталазна і пероксидазна активність була 

вищою відповідно на 12,5 % та 11,5 % (р < 0,05), порівняно з тваринами 

контрольної групи. 

Отже, на підставі проведених досліджень було встановлено, що за дії 

мінеральних добавок активність основних ензимів антиоксидантної системи 

(каталази, пероксидази та супероксиддисмутази) у крові молодняку великої 

рогатої худоби збільшувалась. Проте поєднане використання солей міді, 

кобальту та марганцю виявилось найефективнішим. 

Таким чином, узагальнюючи дані цього розділу, можна зробити 

наступні висновки: 

– найвища активність ензимів антиоксидантної системи у молодняку 

великої рогатої худоби була на початку постнатального розвитку, а саме у 1,5 

місячному віці, найменша – у віці 15 місяців; 

– за дії мікроелементних добавок відбувалася активація 

антиоксидантних ензимів, яку можна пояснити наявністю окремих 

мікроелементів (Мангану та Купруму) у складі активних центрів ензимів; 

– найвище зростання активності пероксидази, каталази та 

супероксиддисмутази відмічалося за впливу комплексу мікроелементів, а 

найменше – за дії солей кобальту. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [179, 181]. 
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3.5. Вплив мікроелементів на продуктивні якості молодняку 

української м’ясної породи 

 

3.5.1. Показники росту молодняку української м’ясної породи за 

впливу мікроелементів 

Нормальний перебіг постнатального розвитку та майбутня 

продуктивність тварин залежить від умов утримання та годівлі. При цьому 

важливе значення має забезпеченість раціонів за усіма поживними 

речовинами, і особливо, дефіцит або надлишок яких призводить до змін 

метаболізму, зниження резистентності та виникнення патологій у тварин, а 

відтак й зниження їх продуктивності. 

Встановлено, що корекція мінерального живлення за дефіцитними 

мікроелементами мала неоднаковий вплив на ріст відгодівельного молодняку 

(табл. 3.30). 

Таблиця 3.30. 

Показники  росту відгодівельного молодняку української м’ясної 

породи за впливу солей мікроелементів (M±m; n = 10) 

Група тварин 

Показник 

Маса тіла, кг приріст маси тіла, кг 

на початок 

досліду 

на кінець 

досліду 
абсолютний 

середньо-

добовий 

І контрольна  410,26±1,239 434,01±1,586 26,09±0,122 0,870±0,40 

ІІ дослідна 409,86±0,939 437,47±0,990 27,61±0,620* 0,920±0,21 

ІІІ дослідна  410,60±1,120 437,53±1,161 26,93±0,731* 0,898±0,24 

IV дослідна 410,37±1,306 438,14±1,385* 27,77±0,893* 0,926±0,30 

V дослідна 409,89±0,829 438,87±1,269* 28,50±0,897* 0,950±0,38 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05 стосовно контролю. 

 

Зокрема, у тварин ІІ дослідної групи, які отримували купрумвмісну 

добавку, маса тіла стосовно контролю зростала на 3,46 кг, в той час як у 
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тварин ІІІ і IV дослідних груп, відповідно за усунення у кормах раціону 

дефіциту Кобальту і Мангану, цей показник перевищував контрольне 

значення на 3,52 та 4,13 кг (р < 0,05). За комплексного впливу мікроелементів 

у молодняку V дослідної групи маса тіла збільшилась на 4,86 кг (р < 0,05), 

ніж у контрольних тварин. 

Абсолютний приріст маси тіла у молодняка в ІІ, ІІІ, IV і V дослідних 

груп порівняно з контролем зростав відповідно на 5,5; 3,1; 6,0 та 8,5 %           

(р < 0,05), а середньодобовий приріст у них збільшувався відповідно на 50; 

28; 56 та 80 г (р < 0,05), ніж у контрольних тварин (рис. 3.16 і рис. 3.17). 
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Рис. 3.16. Збільшення загального приросту у відгодівельного 

молодняку за впливу мікроелементів (у % стосовно контролю) 
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Рис. 3.17. Збільшення середньодобового приросту (г) у відгодівельного 

молодняка за впливу мікроелементів (стосовно контролю) 
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Отже, отримані дані свідчать, що неорганічні солі дефіцитних 

мікроелементів не лише посилюють обмінні процеси в організмі, а й 

сприяють збільшенню продуктивних якостей тварин. Проте найвищі 

прирости маси тіла у відгодівельного молодняку української м’ясної породи 

були отримані за комплексного впливу мікроелементів, а нижчі – за усунення 

дефіциту Кобальту, порівняно до тварин інших дослідних груп. 

 

3.5.2. Забійні показники і хімічний склад яловичини 

відгодівельного молодняку за впливу мікроелементів.  

Аналіз одержаних результатів показав (табл. 3.31), що в усіх дослідних 

групах бугайців, яким згодовували мікроелементи у вигляді мінеральних 

солей, одержано кращі забійні якості. 

Таблиця 3.31. 

Забійні показники бугайців за впливу солей мікроелементів 

(М±m; n=3) 

Показник 

Група тварин 

І 

контроль-

на 

ІІ 

дослідна 

ІІІ 

дослідна 

IV 

дослідна 

V 

дослідна 

Передзабійна 

маса тіла, кг 

426,23 

± 1,143 

429,40 

± 1,842 

428,17 

± 1,860 

430,57 

± 1,817 

431,20 

± 1,592 

Маса парної 

туші, кг 

262,07 

± 0,686 

271,33 

± 1,161 

271,10 

± 1,082 

278,13 

± 1,160* 

278,96 

± 0,984 

Маса 

внутрішнього 

жиру, кг 

9,83 

± 0,032 

12,47 

± 0,066* 

11,57 

± 0,039* 

14,63 

± 0,053* 

15,95 

± 0,078* 

Забійна маса, 

кг 

271,90 

± 0,717 

283,80 

± 1,226 

282,57 

± 1,213 

292,77 

± 1,213 

294,93 

± 1,061* 

Вихід туші, % 61,49 63,19 63,32 64,60 64,69 
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± 0,007 ± 0,006 ± 0,028 ± 0,005 ± 0,011 

Вихід 

внутрішнього 

жиру, % 

2,31 

± 0,001 

2,90 

± 0,003 

2,70 

± 0,004 

3,40 

± 0,002 

3,70 

± 0,005 

Забійний 

вихід, % 

63,79 

± 0,005 

66,09 

± 0,006 

65,99 

± 0,006 

68,00 

± 0,006 

68,40 

± 0,006 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05  відносно контролю. 

Так, за передзабійною масою тіла бугайці ІІ, ІІІ, IV і V дослідних груп 

переважали контрольних тварин відповідно на 3,17; 1,94; 4,34 і 4,97 кг. 

Одночасно у них збільшувалась маса парної туші на 3,4; 3,3; 5,8 та 6,1 %       

(р < 0,05), а маса внутрішнього жиру вірогідно збільшувалась на 2,6; 1,7; 4,8 

та 6,1 кг (р < 0,05). 

Збільшення маси парної туші та внутрішнього жиру підвищували 

забійну масу бугайців дослідних груп відповідно на 4,2; 3,8; 7,1 і 7,8 %          

(р < 0,05), що більш наочно представлено на рис. 3.18. 
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Рис. 3.18. Збільшення забійної маси у бугайців за впливу 

мікроелементів (у % стосовно контролю) 

 

Величина забійного виходу у цих тварин була вищою відповідно на 2,3; 

2,2; 4,2 і 4,6 %. Відтак збільшення забійного виходу відбувалося як за 

рахунок зростання маси туші, так й за внутрішнього жиру. 
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Застосовані мікроелементні добавки сприяли покращенню 

морфологічного складу туш. Порівняно з контрольними тваринами вихід 

м’якоті у ровесників ІІ, ІІІ, IV і V дослідних груп був вищим на 1,1; 0,8; 1,2 і 

1,7 %, у тому числі вищого сорту на 2,5; 2,2; 3,7 і 3,8 % і першого сорту – на 

5,9; 5,8; 6,4 і 7,4 % (р < 0,05). Відповідно зменшувався відсоток виходу м’яса 

другого сорту на 8,4; 8,0; 10,1 та 11,2 %, р < 0,05 (табл. 3.32). 

Таблиця 3.32. 

Морфологічний склад туш бугайців за впливу солей мікроелементів 

(М±m; n=3) 

Показник 

Група тварин 

І 

контроль-

на 

ІІ 

дослідна 

ІІІ  

дослідна 

IV 

дослідна 

V 

дослідна 

Маса 

охолодженої 

туші, кг 

261,17 

± 0,680 

270,43 

± 1,146 

270,19 

± 1,064 

277,19 

± 1,161 

278,00 

± 0,969 

Маса кісток, 

кг 

41,79 

± 0,106 

40,27 

± 0,172 

41,13 

± 0,163 

40,99 

± 0,172 

39,64 

± 0,141 

Вихід кісток, 

% 

16,00 

± 0,003 

14,88 

± 0,001 

15,22 

± 0,001 

14,79 

± 0,001 

14,26 

± 0,001 

Маса м’якоті, 

кг 

219,38 

± 0,574 

230,16 

± 0,976 

229,07 

± 0,902 

236,19 

± 0,989 

238,35 

± 0,827 

у т.ч. вищого 

сорту, кг 

35,30 

± 0,132 

42,81 

± 0,119 

41,95 

± 0,213 

46,79 

± 0,237 

47,40 

± 1,137 

I сорту, кг 
113,73 

± 0,343 

132,80 

± 0,504* 

131,96 

± 0,540* 

137,49 

± 0,492* 

141,17 

± 0,373* 

II сорту, кг 
70,34 

± 0,099 

54,55 

± 0,357* 

55,15 

± 0,229* 

51,91 

± 0,283* 

49,82 

± 1,544* 

Вихід м’якоті, 

% 

84,00 

± 0,003 

85,12 

± 0,001* 

84,78 

± 0,003* 

85,21 

± 0,001* 

85,74 

± 0,001* 
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Продовження табл. 3.32. 

у т.ч. вищого 

сорту, % 

16,09 

± 0,018 

18,60 

± 0,032 

18,31 

± 0,037 

19,81 

± 0,039 

19,89 

± 0,533 

I сорту, % 
51,84 

± 0,021 

57,70 

± 0,030 

57,61 

± 0,034 

58,21 

± 0,040 

59,21 

± 0,051 

II сорту, % 
32,07 

± 0,039 

23,70 

± 0,055 

24,08 

± 0,071 

21,98 

± 0,033 

20,90 

± 0,582 

М’ясний 

коефіцієнт  

5,25 

± 0,001 

5,71 

± 0,001 

5,57 

± 0,001 

5,76 

± 0,001 

6,01 

± 0,001 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05 у відношенні до контролю. 

Збільшення виходу м’язової тканини, з одночасним зменшенням 

кісткової, призвело до підвищення м’ясного коефіцієнта у бугайців ІІ, ІІІ, IV і 

V дослідних груп відповідно на 8,1; 5,7; 8,9 і 12,6 %, р < 0,05. 

Корекція раціонів годівлі бугайців за дефіцитними мікроелементами 

позначилась і на хімічному складі м’яса (табл. 3.33).  

Таблиця 3.33. 

Хімічні показники найдовшого м’яза спини (М±m; n=3) 

Показник 

Група тварин 

І 

контрольна 

ІІ 

дослідна 

ІІІ  

дослідна 

IV 

дослідна 

V 

дослідна 

Загальна 

волога, %  
77,2 ± 0,3 73,7± 0,2 74,4± 0,3 73,3± 0,3 73,9± 0,2 

Суха 

речовина, % 
22,8± 0,3 26,3± 0,4 25,6± 0,3 26,1± 0,3 26,4± 0,2 

Білок, %  17,9± 0,02 20,8± 0,05 20,3± 0,06 20,9± 0,06 20,3± 0,02 

Жир, %  4,0 ± 0,02 4,3± 0,03* 4,2± 0,01* 4,4± 0,02* 4,6± 0,02* 

Зола, %  0,9± 0,06 1,2± 0,04 1,1± 0,03 1,1± 0,03 1,1± 0,02 

Калорійність, 

кДж/100 г 
464,9± 0,2 507,1±0,5* 497,2± 0,5* 512,2±0,4* 519,6± 0,5* 

Примітка: вірогідність різниці *– р < 0,05;  стосовної контролю. 
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Це проявилося у збільшенні у ньому відсотка сухої речовини, білку та 

жиру. У м’ясі молодняку ІІ, ІІІ, IV і V дослідних груп порівняно з 

контрольними ровесниками вміст білку збільшувався на 2,9; 2,4; 3,1 і 3,2 %, а 

вміст жиру на 0,3; 0,2; 0,4 і 0,6 % (р < 0,05). Відповідно зростала калорійність 

яловичини: у ІІ групі – на 42,2; ІІІ – на 32,3; IV – на 47,3 і у V групі – на 54,7 

КДж/100 г (р < 0,05). 

Аналіз результатів досліджень показав, що корекція мікроелементного 

живлення відгодівельних бугайців підвищувала забійні якості, покращувала 

морфологічний склад туш і хімічні показники м’яса. Кращі результати були 

отримані від тварин V дослідної групи, яким згодовували комплекс 

мікроелементів. 

Таким чином, корекція раціонів відгодівельних бугайців української 

м’ясної породи за дефіцитними мікроелементами у вигляді неорганічних 

солей у дозах (мг/кг маси тіла) CuSO4 – 0,346; CoCl2 – 0,343; MnSO4 – 1,86, а 

також згодовування суміші цих мінералів підвищувало забійні якості та вихід 

яловичини, покращувало її хімічний склад. При цьому кращі результати 

одержані при збагаченні раціону комплексом Cu, Co, Mn. 

Основні наукові результати розділу представлені у працях [178, 182]. 

 

3.6. Економічне обґрунтування застосування мікроелементів при 

вирощуванні м’ясної худоби 

 

Показником успішного ведення будь-якої галузі тваринництва є його 

економічна ефективність. При цьому до основних факторів, що її визнають 

належать продуктивність тварин, рівень витрат на виробництво одиниці 

продукції та прибуток у розрахунку на одну тварину. Економічна 

ефективність застосування мікроелементів на відгодівельному молодняку 

української м’ясної породи представлена в табл. 3.34. 
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Таблиця 3.34. 

Економічна ефективність виробництва яловичини за корекції 

раціону солями мікроелементів 

Показник 

Групи тварин 

І 

контроль-

на 

ІІ 

дослідна 

ІІІ  

дослідна 

IV 

дослідна 

V 

дослідна 

Маса тіла тварин 

на кінець 

досліджень, кг 

434,0 437,5 437,5 438,1 438,9 

Середньодобо-

вий приріст, кг 
0,870 0,920 0,898 0,926 0,950 

Вартість кормів, 

витрачених за 

період 

досліджень на 1 

тварину, грн.  

886,9 843,8 856,9 839,2 834,7 

Середня 

реалізаційна ціна 

1 ц живої маси, 

грн. 

590 590 590 590 590 

Собівартість 1 ц 

живої маси при 

реалізації, грн. 

550,8 520,4 522,6 508,5 489,3 

Рентабельність, 

% 
12,3 15,5 14,2 19,1 21,6 

Прибуток на 1 ц 

живої маси, грн. 
67,7 80,7 74,4 97,3 106,4 
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Основний економічне ефект від застосування мікроелементних добавок 

полягав у тому, що за рахунок додавання до раціону бугайців мікроелементів 

відбувалося зниження собівартості виробництва 1 ц яловичини в усіх 

дослідних групах. Зокрема, цей показник стосовно контролю був меншим: у 

ІІ дослідній групі – на 30,4 грн.; ІІІ дослідній – на 28,2 грн.; IV і IV дослідних 

групах – відповідно на 42,3 та 61,5 грн. 

Рентабельність виробництва яловичини була вищою: у бугайців ІІ 

дослідної групи – на 3,2 %; ІІІ дослідної – на 1,9 %; IV дослідної – на 6,8 % та 

V дослідної групи – на 9,3 %, ніж у контрольних тварин. Відтак, найнижча 

собівартість виробництва 1 ц яловичини, найбільший прибуток та найвищу 

рентабельність було отримано від тварин за впливу комплексу 

мікроелементів. 

Таким чином, корекція раціону годівлі молодняку української м’ясної 

породи за дефіцитними мікроелементами була економічно вигідною, 

оскільки витрати на придбання і використання мінеральних добавок 

повністю окупалися за рахунок підвищення рентабельності виробництва 

яловичини. 
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

М’ясо є одним з основних продуктів харчування людини. Особливе 

місце належить яловичині, виробництво якої залежить від поголів’я великої 

рогатої худоби, її породи, способу відгодівлі тварин та інших чинників. На 

сьогоднішній день ця проблема в Україні є дуже гострою за причини різкого 

зменшення поголів’я, відсутності нормальної кормової бази, що призводить 

до значного падіння обсягів виробництва яловичини та споживання 

населенням м’яса і м’ясопродуктів цієї галузі тваринництва. 

В Україні є популяції порід великої рогатої худоби, і, зокрема, м’ясного 

напряму продуктивності, розведення яких сприяло б вирішенню цієї 

важливої проблеми [73, 90, 212, 216, 283]. Однією з таких порід є українська 

м’ясна, яка гармонійно поєднує у собі високу швидкістю росту та цінні 

м’ясні якості вихідних порід – шароле та кіанської і, водночас, володіє 

достатньою пристосованістю до умов Степу України [11, 38, 122, 209]. Саме 

ці господарсько-корисні ознаки української м’ясної породи визначають її 

перевагу над іншими породами м’ясного напряму продуктивності [17, 96, 

170,  209, 264]. 

Важлива роль у заходах щодо удосконалення галузі м’ясного скотарства 

належить науковим дослідженням, спрямованим на вивчення генетичного 

потенціалу худоби, її продуктивності та здатності адаптуватися до мінливих 

умов навколишнього середовища, передусім у період постнатального 

онтогенезу, коли відбувається формування та посилений розвиток органів і 

тканин, що у подальшому й обумовлює продуктивні якості тварин [73, 186, 

209]. 

При цьому слід враховувати умови утримання та рівень живлення 

худоби, нормування раціонів за поживними речовинами, а також взаємодію 

мінеральних речовин між собою та з іншими факторами живлення. 
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Не дивлячись на те, що мікроелементи в організмі становлять дуже 

незначну частину від маси тіла тварини [99, 197, 241], вони відіграють 

важливу роль  як біохімічні каталізатори у процесах обміну речовин, входячи 

до складу тканин, гормонів, вітамінів та ензимів. Як свідчать дані літератури, 

відсутність або нестача окремих мінеральних елементів, а також порушення 

їх співвідношення у раціонах, призводять до зниження ефективності 

використання поживних речовин корму [153, 209]. 

Хоча у своїх дослідженнях автори і висвітлюють фізіологічну роль 

окремих мікроелементів у процесах обміну білків, вуглеводів, ліпідів, 

нуклеїнових кислот та їх вплив на продуктивність тварин [41, 93, 185, 242, 

284], однак більшість з них проведені, як правило, на повновіковому 

поголів’ї молочної худоби, а дані щодо формування продуктивних якостей у 

молодняку м’ясних порід за їх застосування досить обмежені. У той час як у 

молодих тварин, порівняно з дорослими, інтенсивність обміну речовин має 

свої особливості [18, 247], а отже й наслідки впливу мінералів на їх організм 

можуть бути іншими [137, 193, 243, 267]. 

Відомо, що центральний регіон України є дефіцитним за такими 

мікроелементами, як Купрум, Манган, Кобальт та Іод [56, 113, 257]. Нестача 

або відсутність цих мінералів може призвести до зменшення ефективності 

використання тваринами поживних речовин корму і, як наслідок, зниження 

рівня їх продуктивності і якості отриманої продукції. При цьому усунення 

браку у дефіцитних мікроелементах здійснюється в основному за рахунок їх 

додаткового введення до раціонів сільськогосподарських тварин у вигляді 

кормових добавок [79, 130, 275, 279, 315]. А тому наші дослідження й були 

спрямовані на вивчення впливу дефіцитних мікроелементів (Купруму, 

Кобальту та Мангану) на обмінні процеси в організмі молодняку великої 

рогатої худоби української м’ясної породи та формування його продуктивних 

якостей в умовах центральної степової зони України. 

Вік тварин має вплив на стан внутрішнього середовища організму, у 

тому числі на показники крові. Згідно отриманих нами даних, найвища 
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чисельність еритроцитів та вміст гемоглобіну відмічались у ранній період 

постнатального розвитку – у телят 1,5-місячного віку, у той час як у               

6-місячного молодняку ці показники зменшувалися на 14,2 та 12,7 % 

(р<0,05). Надалі, з досягненням статевої зрілості, спостерігалося зростання 

кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну, яке мало місце у тварин 

української м’ясної породи в 12- та 15-місячному віці. Отримані нами дані 

співпадають з результатами досліджень П.І. Головача та Т.А. Королишин 

[62], проведеними на тваринах поліської м’ясної породи, що пов’язують такі 

зміни складу крові з нестійкою кровотворною функцією у ранній період 

постнатального розвитку, яка залежить від формування нервової системи. З 

віком інтенсивність гемопоезу поступово знижується [14, 161]. Також треба 

відмітити, що з віком кількість лейкоцитів у периферичній крові молодняка 

великої рогатої худоби зростала, і найбільших свої значень зазнавала у віці   

6 місяців, коли починає проявлятися статеве дозрівання тварин. 

Встановлено, що додавання до основного раціону окремих 

мікроелементів і їх комплексу супроводжувалося зростанням кількості 

еритроцитів, вмісту гемоглобіну і кольорового показника в усі вікові періоди. 

Проте найвище вірогідне зростання чисельності еритроцитів стосовно 

контролю за впливу Купруму спостерігалося 6-місячному віці (на 9,5 %,         

р < 0,05), а вмісту гемоглобіну – у 12-місячних тварин (на 15,6 %, р < 0,05). 

Зростання зазначених показників крові можна пояснити позитивним впливом 

Купруму на синтез вітамінів в передшлунках тварин мікрофлорою, на що 

вказують інші автори [23, 45, 52, 107, 331]. 

Застосування кобальтвмісної добавки мало найбільший вплив на 

показники крові у пізні періоди онтогенезу, за переваги над контролем за 

кількістю еритроцитів у 12-місячному віці – на 14,0 % (р < 0,05), а рівнем 

гемоглобіну – в 15 місяців (на 18,2 %, р < 0,01). Причиною цього, на нашу 

думку, є те, що Кобальт діяв на тлі дефіциту Купруму та Мангану і свій 

максимальний ефект проявив у фізіологічно зрілих тварин [68, 237, 411]. 

Відзначене нами найбільше зростання еритроцитів і гемоглобіну в крові 
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6-місячних тварин за дії Мангану, ми схильні пов’язувати із посиленням 

гемопоезу в червоному кістковому мозку та стимуляцією 

гемоглобіноутворення, при підвищеній потребі тканин у кисні на тлі 

основного обміну [9]. 

Застосування Купруму, Кобальту і Мангану у вигляді комплексу солей 

мало вищу ефективність стосовно стимуляції еритропоезу та дихальної 

функції крові, викликаючи більш значні зрушення в показниках крові тварин, 

і особливо, у більш пізні періоди постнатального розвитку. Наші дані щодо 

стимуляції еритроцитопоезу та позитивного впливу мінеральних добавок на 

вміст гемоглобіну в крові української м’ясної породи узгоджуються з 

результатами інших авторів, які проводили дослідження на великій рогатій 

худобі [66, 116, 167, 200]. Загалом, кількість еритроцитів та вміст 

гемоглобіну в крові, що знаходився на нижній межі фізіологічної норми, зріс 

до середніх їх значень. 

В обмінних і синтетичних процесах організму важливу роль відіграють 

білки крові, які входять до складних комплексів ензимних систем. При цьому 

мікроелементи є невід’ємними складовими багатьох білків організму. 

Встановлено, що мікроелементи беруть участь у процесі метаболізму білків 

та нуклеїнового обміну.  

В.М. Соколюк, А.С. Ушаков, W. Neinemann у своїх дослідженнях 

доводять, що йони Купруму сприяють реплікації молекул ДНК, при дефіциті 

Кобальту знижується вміст вітаміну В12, що впливає на синтез нуклеїнових 

кислот [242, 270, 388, 418]. Останній також бере участь в обміні метильних 

груп, сприяє синтезу метіоніну. Тому при дефіциті Кобальту зменшується 

вміст білка, а отже, лімітується забезпечення організму незамінними 

амінокислотами [183, 237, 290, 300, 392]. Манган, який є кофактором ряду 

ензимів, має регулюючий вплив на інтенсивність білково-азотового обміну 

[226, 365, 388]. 

Білки крові знаходяться у тісному зв’язку з білками тканин і слугують 

інтегральним показником обмінних процесів, які відбуваються в організмі 
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тварин. Зміна білкової картини крові може бути показником 

функціонального стану печінки, оскільки саме в ній синтезуються альбуміни 

і частина глобулінів [168, 234, 385]. 

Нами встановлено, що у молодняку великої рогатої худоби української 

м’ясної породи в процесі постнатального розвитку відбувалося зміни обміну 

білків, які супроводжувалось підвищенням вмісту загального білка сироватки 

крові, в основному, за рахунок зростання глобулінової фракції. Рівень 

альбумінів при цьому суттєво не змінювався. Білковий коефіцієнт за цих 

умов знаходився в межах величин фізіологічної норми. Отримані нами дані 

співпадають з результатами інших дослідників [115, 129].  

Збільшення глобулінової фракції у 1,5- та 6-місячних телят відбулося за 

рахунок γ-глобулінів, що вказує на поступове зростання ролі гуморальних 

механізмів імунного захисту організму тварин [92, 115, 125]. Варто 

відмітити, що з віком тварин рівень α- та β-фракції глобулінів збільшувався. 

Саме у статевозрілих тварин прискорюється транспорт поживних речовин і, 

як наслідок, збільшується прирости маси тіла [49, 58]. 

У молодняку української м’ясної породи на початку постнатального 

розвитку був найвищий вміст залишкового азоту та його основного 

компоненту – сечовини. Це пов’язано з тим, що у дорослих тварин сечовина 

використовується румено-гепатичним шляхом при синтезі власних 

амінокислот і її вміст порівняно з телятами зменшується. 

Концентрація креатиніну з віком тварин поступово зростала і була 

найвищою у тварин 15-місячного віку. Рівень креатиніну в сироватці крові 

залежить від інтенсивності синтезу білків м’язової тканини [83, 253, 266, 

277]. Саме в цьому віці відбувається інтенсивне нарощування м’язової 

тканини, що збігається з літературними джерелами відносно м’ясної худоби 

[89, 101, 127]. 

Рівень вільних амінокислот з віком мав достатньо значні коливання. Так, 

найвище значення цього показника було у тварин 12- та 15-місячного віку, 

найменше – у 1,5-місячних телят. Такі зміни, вочевидь, пов’язані з більш 
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інтенсивним використанням амінокислот тканинами організму молодняка, 

передусім м’язовою, в період формування м’ясних якостей [78, 112, 173].  

Отримані дані свідчать, що за впливу солей міді відбулося зростання 

концентрації загального білка у сироватці крові тварин в усі вікові періоди, з 

найвищою перевагою над контролем у 6-місячному віці (на 9,0 %; р < 0,05). 

При цьому глобулінова фракція збільшувалася на 19,8 % (р < 0,05). Щодо 

впливу солей міді на вміст білків крові тварин існують різні дані, оскільки 

дослідження проведені в інших регіонах, де рівень цього мікроелементу 

відрізняється від біогеохімічної зони Степу України [56, 113, 153, 232]. 

Застосування кобальтвмісної добавки призводило до збільшення вмісту 

глобулінових фракцій, призводячи до зростання концентрації загального 

білка та змінам альбумін-глобулінового співвідношення. Найбільшою 

перевагою над контролем за вмістом глобулінів характеризувалися тварини 

6-місячного віку (на 21,2 %, р < 0,05), за вірогідного збільшення рівня 

загального білка на 7,7 %. Спираючись на літературні дані, можна 

стверджувати, що Кобальт стимулює синтез глюкози із пропіонату; це 

обумовлює інкрецію підшлунковою залозою інсуліну, яка сприяє 

підвищенню інтенсивності анаболічних процесів і обумовлює вищий рівень 

синтезу білків в організмі худоби. Відомості стосовно зростання окремих 

білкових фракцій у сироватці крові великої рогатої худоби за дії Кобальту 

знаходять підтвердження в роботах Р.Й. Кравців [139]. 

Манган стимулює інтенсивність синтетичних процесів, забезпечуючи 

організм енергією [303, 406]. Нами встановлено, що використання 

манганвмісної добавки викликало підвищення вмісту загального білка в усі 

періоди постнатального розвитку. Проте найбільша різниця у цьому 

показнику стосовно контролю була відмічена у 1,5-місячних телят – на 9,3 % 

(р < 0,05), на тлі істотного зростання глобулінової фракції (на 20,0 %;              

р < 0,05) при одночасному зниженні рівня альбумінів (на 6,6 %; р < 0,05). 

Зміни вмісту загального білка сироватки крові в усі вікові періоди 

виявилися більш вираженими за сумісної дії Кобальту, Мангану та Купруму. 
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Найбільша різниця за цим показником порівняно з контрольною групою 

відмічалась у телят 1,5-місячного віку (на 12,2 %, р < 0,05), зростання якого 

було обумовлене збільшенням глобулінової фракції (на 28,8 %; р < 0,05). 

Вміст альбумінів знижувався на 16,7 % (р < 0,05), залишаючись в межах 

фізіологічної норми, що може бути пов’язано з інтенсивнішою утилізацією їх 

з крові м’язовою тканиною [34, 125]. З підвищенням вмісту α- та β-глобулінів 

– відповідно на 42,0 та 48,4 % (р < 0,01), можна пов’язати покращення 

транспорту поживних речовин кров’ю. 

Зазначені зміни в сироватці крові за дії мікроелементів також 

супроводжувалися підвищенням рівня неспецифічної резистентності 

організму, за рахунок зростання γ-глобулінів, що знаходить підтвердження у 

працях інших авторів [1, 128, 152, 398]. 

Рівень компонентів небілкового азоту сироватки крові тварин вказує на 

інтенсивність катаболізму білкових речовин в організмі, функціональну 

активність печінки, нирок та використання сечовини мікрофлорою рубця для 

синтезу власних амінокислот [23]. Застосування мінеральних добавок 

призводило до зменшення концентрації цих речовин, що може бути пояснено 

затримкою азоту тканинами організму, причиною якої може бути посилена 

його гепато-руменальна циркуляція, обумовлена вищими потребами в білках 

і перерозподілом енергетичних сполук при посиленому використанні 

вуглеводів та жирів. Подібні дані отримано й іншими дослідниками [135, 

168]. 

Найбільша різниця вмісту складових небілкового азоту було за впливу 

комплексного застосування дефіцитних мікроелементів у вигляді суміші їх 

неорганічних солей, що найбільш істотно позначилося у 12- та 15-місячного 

молодняку; у зазначені вікові періоди концентрація залишкового азоту 

стосовно контролю зменшувалася відповідно на 14,6 і 15,1 % (р < 0,05), 

сечовини – на 7,2 і 10,2 % (р < 0,05), креатиніну – на 8,3 і 8,9 % (р < 0,05) та 

амінного азоту – відповідно на 17,2 (р < 0,05) і 24,4 % (р < 0,01). 
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Виявлене нами зниження концентрації креатиніну в сироватці крові за 

впливу Купруму, Кобальту і Мангану, ймовірно, пов’язане із залученням 

його до макроергічних сполук у процесах енергетичного забезпечення тканин 

організму, що узгоджується з даними інших дослідників [100, 163, 377].  

Сумісне застосування мікроелементів сприяло кращому використанню 

вільних амінокислот в білоксинтезуючих процесах у м’язовій тканині [78, 83, 

138, 389], про це свідчить зазначене вище істотне зниження вмісту амінного 

азоту. Це може бути пояснено позитивним впливом біоелементів на 

симбіотну мікрофлору рубця [333], що стимулює синтез нею амінокислот з 

амоніаку рідини рубця та підтверджується нижчим рівнем сечовини в крові. 

Основним органом, який пов’язує всі види обміну речовин є печінка, 

функціональний стан якої відображають трансамінази сироватки крові [19, 

94]. У наших дослідженнях встановлено, що з віком активність 

аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази зростала, що може 

свідчити про посилення білоксинтетичної функції печінки [49, 71, 224]. 

Активність АлАТ та АсАТ за дії Купруму, Кобальту і Мангану зростала 

у межах величин фізіологічної норми, що узгоджується з даними, 

отриманими іншими дослідниками [34, 63, 89, 92, 124]. Вочевидь, зростання 

активності амінотрансфераз пов’язано з посиленням процесів переамінування 

внаслідок підвищення біосинтезу тканинних білків, ростом та накопиченням 

живої маси молодняка у процесі росту і розвитку. 

Найбільш впливовим на зростання активності ензимів переамінування в 

усі вікові періоди тварин виявилося застосування манганвмісної добавки і 

комплексу мікроелементів, ймовірно, пов’язане з кращим забезпеченням 

енергетичними субстратами окисно-відновних процесів у тканинах, вищім 

рівнем засвоєння азоту кормів в анаболічних процесах, поряд зі зменшенням 

ролі амінокислот в енергетичному забезпеченні організму. 

Процес перекисного окиснення ліпідів являє собою розщеплення 

жирних кислот з утворенням радикалів та стабільних молекулярних 

продуктів. Вільнорадикальні реакції ПОЛ протікають в усіх клітинах і 
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тканинах організму, головним чином в мембранах та ліпопротеїнових 

комплексах. Саме тому пероксидація таких поліненасичених жирних кислот, 

як арахідонова, лінолева та ліноленова частіше відбувається в мембранах [22, 

47, 39, 59, 77, 91, 155, 165]. 

Встановлено, що найбільша концентрація як первинних, так і вторинних 

продуктів перекисного окиснення ліпідів відмічалася у телят 1,5-місячного 

віку, внаслідок посиленого перебігу окисних процесів. Одночасно, як 

захисний фактор, спостерігалася висока ензимна активність каталази, 

супероксиддисмутази та пероксидази з наступним її зниженням на тлі 

становлення і функціонування системи антиоксидантного захисту. У 

подальшому, в процесі росту і розвитку молодняку з настанням 

прооксидантно-оксидантної рівноваги, рівень продуктів ПОЛ стабілізувався і 

набував свого мінімального значення в 15-місячному віці. 

Багато дослідників вивчали роль металів, і в першу чергу перемінної 

валентності, в реакціях перекисного окиснення ліпідів. Ними встановлено, 

що додавання мікроелементів до раціону тварин призводить до зменшення 

утворення продуктів пероксидації [25, 61, 104, 171, 190, 350]. 

Отримані нами дані свідчать про те, що комплексне застосування солей 

Купруму, Кобальту та Мангану виявилося більш ефективним щодо впливу на 

утворення продуктів пероксидації у молодняку української м’ясної породи, 

оскільки за їх дії в окремі вікові періоди концентрація дієнових кон’югатів 

знижувалася на 16,2 – 43,9 % (р < 0,05 – 0,001), а малонового діальдегіду – на 

19,1 – 37,6 % (р < 0,05 – 0,001), що ми, насамперед, пов’язуємо із входження 

Купруму та Мангану до складу антиоксидантних ензимів. 

Відомо, що за високої концентрації перекису Оксигену головна роль у 

його знешкодженні належить гемвмісним ензимам – каталазі та пероксидазі. 

Як показали наші дослідження, активність цих ензимів з віком знижується, 

що вказує на більш високе метаболічне навантаження в організмі молодняку 

української м’ясної худоби на ранніх етапах постнатального розвитку [16, 29, 

30, 160]. 
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Додавання солей Купруму, Кобальту та Мангану до раціону 

відгодівельного молодняку великої рогатої худоби призвело до вірогідного 

зростання супероксиддисмутазної, каталазної та пероксидазної активності 

сироватки крові, що узгоджується з іншими дослідженнями [31, 55, 214, 221]. 

Ці зміни можна розглядати як наслідок підвищеної потреби у захисті 

організму від надлишку вільнорадикальних сполук, концентрація яких 

найбільша на початку постнатального розвитку, про що повідомляють інші 

дослідники [239, 380]. Варто відзначити, що значне сповільнення процесів 

вільнорадикального окиснення, яке відбулося за впливу солей міді та 

марганцю, передусім було обумовлено значним зростанням активності 

супероксиддисмутази та пероксидази, до складу яких власне і входять ці 

мінерали в якості кофакторів [210, 269, 407].  

Використання комплексу солей трьох дефіцитних мікроелементів було 

більш впливовим на показники активності ензимів антиоксидантної системи 

організму, що свідчить про синергізм дії йонів цих металів. На тлі 

комплексної дії мінералів, активність каталази, пероксидази і 

супероксиддисмутази в окремі періоди постнатального розвитку 

перевищувала контрольні показники відповідно на 13,3; 13,2 і 22,8 %            

(р < 0,05). Подібні дані щодо впливу дефіцитних мікроелементів на процеси 

перекисного окиснення ліпідів і активність ензимів антиоксидантного 

захисту були отримані й іншими вченими [22, 32, 352]. 

Позитивний вплив мікроелементів на відгодівельні якості молодняку 

м’ясної худоби відмічено в роботах багатьох авторів [46, 50, 116, 121]. 

Встановлено, що корекція мінерального живлення за окремими дефіцитними 

мікроелементами неоднозначно впливала на ріст тварин, хоча усі вони за 

приростами маси тіла переважали своїх аналогів з контрольної групи. Проте 

найвищі значення абсолютного і середньодобового приростів у заключний 

період відгодівлі було отримано за дії солей комплексу мікроелементів, 

величина яких у відношенні до контролю зростала відповідно на 8,5 та 8,4 % 

(р < 0,05). Отримані нами результати стосовно підвищення приростів маси 
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тіла тварин за впливу мікроелементних добавок співзвучні з даними інших 

авторів [107, 130, 252, 280]. 

Водночас, корекція мінерального живлення за дефіцитними мінералами 

сприяла підвищенню забійних якостей, збільшенню виходу яловичини та 

покращенню її хімічного складу. Слід зазначити, що забійна маса і забійний 

вихід сягали найвищих значень за сумісної дії солей мікроелементів 

переважаючи контроль відповідно на 7,8 та 4,6 % (р < 0,05), що відбувалося 

за рахунок збільшення маси туші і внутрішнього жиру.  

Збільшення виходу м’язової тканини з одночасним зменшенням 

кісткової за впливу комплексу мінералів на тлі усунення їх дефіциту, сприяло 

зростанню м’ясного коефіцієнта на 12,6 %, у той час як величина цього 

показника у тварин інших дослідних груп була дещо меншою. Подібні дані 

були отримані й іншими авторами [192, 262]. 

За дії мікроелементів зазнавали змін хімічний склад і біологічна цінність 

м’яса, за рахунок збільшення у ньому відсотку сухої речовини. Найвище 

зростання вмісту білку і жиру в м’язах молодняка української м’ясної породи 

відбувалося за впливу комплексу мікроелементів, за переваги над контролем 

відповідно на 3,2 і 0,6 %, при зростанні калорійності яловичини на 10,5 %     

(р < 0,05). При цьому енергетична цінність м’яса за усунення дефіциту 

Купруму, і особливо, Кобальту у раціонах відгодівельного молодняку, була 

дещо нижчою. Отримані нами дані співзвучні з результати досліджень інших 

авторів [182]. 

На підставі проведених економічних розрахунків встановлено, що 

використання неорганічних солей міді, кобальту та марганцю сприяло 

зниженню собівартості яловичини. Однак кращий економічний ефект було 

отримано при застосуванні комплексу мікроелементів, прибуток від якої на 1 

ц живої маси складав 106,4 грн. 

Отримані нами дані мають науково-практичне значення. Вони 

розширюють окремі положення щодо впливу сполук мікроелементів 

(Купруму, Кобальту та Мангану) на біохімічні реакції та обмінні процеси в 
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організмі великої рогатої худоби, а також висвітлюють їх роль у формування 

м’ясних якостей тварин за корекції мінерального живлення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на підставі проведених досліджень отримано 

нові дані стосовно фізіологічного стану (морфологічного складу крові, 

показників білково-азотового обміну та антиоксидантного статусу) 

молодняку української м’ясної породи різного віку, а також продуктивності 

бугайців на заключному етапі відгодівлі в умовах Степу України за корекції 

раціону дефіцитними мікроелементами (Купрумом, Кобальтом і Манганом). 

Приведено наукове обґрунтування доцільності застосування комплексу 

мікроелементів (Купруму, Кобальту і Мангану) з метою підвищення рівня 

показників білково-азотового обміну, активності ключових ензимів 

антиоксидантного захисту і корекції процесів перекисного окиснення ліпідів, 

а також покращенню м’ясних якостей бугайців на заключному етапі 

відгодівлі. 

1. Встановлено, що корекція раціону різновікового молодняку за 

дефіцитними мікроелементами (Купрумом, Кобальтом, Манганом) 

позитивно впливає на морфологічні показники крові. Сприяє істотному 

підвищенню кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну в 12- і 15-міс. віці у 

ІІІ групі – на 14,0 і 18,2 % (р<0,05-0,01) і V – на 18,3 і 19,4 % (р<0,05) 

порівняно до контрольної групи тварин. Зміни чисельності лейкоцитів за дії 

мікроелементів не мали вірогідних наслідків. 

2. Виявлено позитивну динаміку показників білкового обміну організму 

телят за комплексного впливу Купруму, Кобальту і Мангану, на що вказує 

зростання вмісту загального білка на 12,2 % (р<0,05), глобулінів (на 28,8 %, 

р<0,05) і його α-, β- і γ-фракцій (відповідно на 42,0; 48,4 та 10,2 %, р<0,05-

0,01) при зменшенні рівня альбумінів – на 16,7 % (р<0,05) у межах величин 

фізіологічної норми. Одночасно дещо зростала активність АлАТ – на 1,1 та 

АсАТ – на 7,3 % (р<0,05) порівняно до тварин контрольної групи. 

3. Згодовування суміші солей дефіцитних мікроелементів (Купруму, 

Кобальту та Мангану) молодняку 12- і 15-міс. віку викликає зниження 
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складових небілкового азоту: залишкового азоту – на 14,6 і 15,1 % (р < 

0,05), сечовини – на 7,2 і 10,2 % (р < 0,05), креатиніну – на 8,3 і 8,9 % (р < 

0,05) та амінного азоту – відповідно на 17,2 і 24,4 % (р < 0,05-0,01) 

порівняно до тварин контрольної групи. 

4. Виявлено позитивний вплив комплексного застосування Купруму, 

Кобальту і Мангану на систему антиоксидантного захисту організму, про 

свідчить зростання активності ензимів у віці 1,5, 6, 12 і 15 міс.: 

супероксиддисмутази відповідно – на 22,8; 17,5; 13,5 і 13,4 % (р<0,05), 

каталази – на 13,3; 10,7; 11,9 і 12,5 % (р<0,05) та пероксидази – на 11,4; 13,2; 

11,0 і 11,5 % (р<0,05) порівняно до тварин контрольної групи. 

5. При згодовуванні добавки комплексу солей Купруму, Кобальту і 

Мангану встановлено зниження продуктів перекисного окиснення ліпідів у 

крові тварин 1,5-, 6-, 12- і 15- міс. віку: концентрації дієнових кон’югатів на 

43,9; 20,6; 21,3 та 16,2 % (р < 0,05-0,001) і малонового діальдегіду – 

відповідно на 37,6; 23,7; 19,1 та 19,5 % (р < 0,05-0,001) порівняно із 

тваринами контрольної групи. 

6. Згодовування комплексу солей дефіцитних мікроелементів 

(Купруму, Кобальту і Мангану) з метою корекції раціону бугайців на 

заключному етапі відгодівлі сприяє підвищенню забійних якостей та 

покращення хімічного складу яловичини, про що свідчить зростання забійної 

маси на 7,8 % (р<0,05), м’ясного коефіцієнта на 12,6 % (р<0,05), кількості 

сухої речовини – на 13,6 % (р<0,05), білку – 11,8 % (р<0,05) і калорійності – 

на 10,5 % (р<0,05). 

7. Доведено, що економічно виправданим є згодовування комплексу 

солей мікроелементів бугайцям української м’ясної породи у заключний 

період відгодівлі у кількості: сірчанокислого Купрум – 0,34 мг; хлористого 

Кобальт – 0,03 мг та сірчанокислого Мангану – 1,85 мг/кг маси тіла, 

зважаючи на зниження собівартості виробництва 1 ц яловичини на 61,5 грн. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. З метою підвищення фізіологічного статусу та інтенсивності обмінних 

процесів організму молодняку української м’ясної породи в умовах Степу 

України пропонуємо корегувати живлення тварин за вмістом Купруму, 

Кобальту та Мангану, а саме включати їх до раціонів в окремі вікові періоди 

у наступних кількостях у розрахунку на 1 кг маси тіла: 

‒ у 1,5 місяця сірчанокислий Купрум – 0,57 мг, хлористий Кобальт – 

0,03 мг, сірчанокислий Манган – 2,45 мг; 

‒ у 6 місяців сірчанокислий Купрум – 0,30 мг, хлористий Кобальт – 

0,048 мг, сірчанокислий Манган – 3,22 мг; 

‒ у 12 місяців сірчанокислий Купрум – 0,29 мг, хлористий Кобальт – 

0,028 мг, сірчанокислий Манган – 1,93 мг, 

‒ у 15 місяців сірчанокислий Купруму – 0,34 мг; хлористий Кобальт – 

0,03 мг, сірчанокислий Манган – 1,85 мг. 

2. З метою підвищення продуктивності (інтенсивності росту, забійних 

показників, морфологічного складу туші) бугайців української м’ясної 

породи на заключному етапі відгодівлі та покращення якості яловичини 

рекомендуємо включати до їх раціону комплекс мікроелементів з розрахунку 

на 1 кг маси тіла у вигляді сірчанокислого Купруму – 0,34 мг; хлористого 

Кобальту – 0,03 мг та сірчанокислого Мангану – 1,85 мг. Отримані 

результати знайшли відображення у методичних рекомендаціях 

«Застосування мікроелементів в раціонах відгодівельного молодняку великої 

рогатої худоби української м’ясної породи». 

3. Одержані результати досліджень можуть бути використані в 

навчальному процесі при читанні лекцій з курсу «Фізіологія тварин», 

«Біохімія тварин» та «Годівля сільськогосподарських тварин» для студентів 

вищих навчальних закладів України ІІІ та ІV рівня акредитації. 
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