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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

БАСК  – бактерицидна активність сироватки крові 

ВНД  – вища нервова діяльність 

ДК  

ДНК  

КАСК   

ЛАСК  

ЛДГ  

ЛЖК  

МСН   

МСV  

НАД  

НАДФ  

ОР  

– дихальний  коефіцієнт 

– дезоксирибонуклеїнова кислота 

– комплементарна активність сироватки крові 

– лізоцимна активність сироватки крові  

– лактатдегідрогеназа  

– леткі жирні кислоти 

– середня концентрація гемоглобіну в одному еритроциті 

– середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті  

– нікотинамідаденіндинуклеотид 

– нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат  

– основний раціон 

ПДГ  

РНК 

– піруватдегідрогеназа 

– рибонуклеїнова кислота 

СК  

СОЕ 

– стандартний комбікорм  

– середній об’єм одного еритроцита  

ТГФК – тетрагідрофолієва кислота 

ФА – фагоцитарна активність 

ФАД – флавінаденіндинуклеотид 

ФІ – фагоцитарний індекс 

ФМН – флавінмононуклеотид 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів  
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ВСТУП 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У реалізації генетично успадкованого потенціалу 

продуктивності різних видів сільськогосподарських тварин вагоме місце 

відводиться повноцінній годівлі. В організмі тварин поряд  із білками, 

вуглеводами, ліпідами і мінеральними речовинами (макро- і 

мікроелементами) важливі функції виконують різні вітаміни. Недостатня 

забезпеченість сільськогосподарських тварин окремими вітамінами 

негативно впливає на активність відповідних ферментних систем, метаболізм 

поживних речовин, функціонування різних органів і систем органів, стан 

природної резистентності, процеси адаптації та рівень продуктивності 

(Хенинг А., 1976;  Стояновський С.В. зі співавт., 1985, 1989; Combs G.F., 

1992;  Янович В.Г.,   Cологуб Л.І., 2000;   Albers N. еt al.,  2002;  Мельничук 

Д.О.  зі співавт.,  2004;  Tompson J.,  2006;     Курдоглян А.А., 2008; 

Лешовська Н.М., 2009; Брода Н.А. зі співавт.,  2014; Півторак Я.І., Воробель 

М.І., 2015 та ін.). 

Чисельними дослідженнями доведено, що потреба 

сільськогосподарських тварин у різних  вітамінах залежить від виду, віку, 

статі, фізіологічного стану, рівня продуктивності, сезону року та ін. (Zinn 

R.A. et. al., 1987; Бумеджерия М.А., 1993; Венгрин А.В. зі співавт., 2002; 

Бойко А.В., 2003; Карповський В.І. зі співавт., 2004; Bell J.A. et al., 2006; 

Влізло В.В.  зі співавт., 2007; Гревцев А., 2007; Головач  П.І.,  Яремко  О.В.,  

2008;  Мудрак Д.І. зі співав., 2014; Паска М.З., Личук  М.Г., 2014 та ін.).  

За  даними  окремих   повідомлень  (Привало  О.Е. зі  співавт.,  1983;  

Паєнок С.М., Гусак Я.С., 1988; Богданов В.А., 1990;  Вальдман А.Р., 1993;   

Coomer J.C., 1998; Калашников А.П. и др., 2003; Ібатуллін І.І. зі співавт., 

2007; Проваторов Г.В. зі співавт., 2009 та ін.) жуйні тварини водорозчинними 

вітамінами групи В забезпечуються за рахунок їх синтезу мікрофлорою 

рубця, відповідно рекомендовано проводити нормування раціонів для 
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великої рогатої худоби, овець і кіз поряд із поживними і мінеральними 

речовинами лише за каротином і вітамінами D та Е. Проте дослідженнями 

Величка В.О. (1987), Стояновського  С.В. зі співавт. (1989), Юськіва І.Д. 

(1992), Girard C.L. (1998), Dubeski  P.L. et al. (2003),   Тарасова  Д.С. (2006),   

Феофилової Ю.Б. (2006),   Molloy A.M. et al. (2008), Яремко О.В. (2015) та ін.  

відмічено, що  у зв’язку із ростом величини генетично успадкованої м’ясної і 

молочної продуктивності  великої рогатої худоби синтезованих мікрофлорою 

рубця вітамінів групи В недостатньо для забезпечення їх оптимальною 

кількістю. 

Враховуючи, що різні водорозчинні вітаміни групи В виконують 

життєво важливі функції, а генетично успадкований потенціал м’ясної і 

молочної продуктивності у великої рогатої худоби постійно зростає нами 

була поставлена мета дослідити вплив додавання до раціону бугайців на 

відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу основних вітамінів групи В у 

відповідних кількостях на окремі показники їх фізіолого-біохімічного 

статусу, продуктивність і якість яловичини.  

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри нормальної  та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького у межах таких завдань: «Вивчити 

особливості фізіологічного статусу і продуктивності новостворених 

вітчизняних порід великої рогатої худоби на  різних  етапах  постнатального  

онтогенезу в  умовах  Прикарпаття»              (№ держреєстрації 

0111U006145). 

Мета дослідження. З’ясувати фізіолого-біохімічні особливості 

функціонування і продуктивності бугайців української чорно-рябої молочної 

породи на заключному етапі відгодівлі за включення в раціон збалансований 

за поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, 
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D, Е комплексу основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у 

відповідних кількостях. 

Завдання дослідження:  

-  дослідити динаміку морфофункціональних показників венозної крові, 

стан неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності бугайців 

української чорно-рябої молочної породи на відгодівлі за корекції раціону 

комплексом основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних 

кількостях; 

- визначити рівень деяких параметрів обміну речовин (білків, 

вуглеводів) і газоенергетичного обміну бугайців української чорно-рябої 

молочної породи на відгодівлі при включенні до основного раціону 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних 

кількостях; 

- дослідити продуктивність (загальний і середньодобовий приріст, 

швидкість та  інтенсивність росту, забійний вихід, хімічний склад, 

калорійність та якість м’язової тканини) бугайців на відгодівлі за впливу 

комплексу основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних 

кількостях; 

- встановити оптимальну дозу додаткового введення комплексу 

основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) до раціону бугайців 

збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е на заключному етапі відгодівлі і 

обґрунтувати економічну ефективність від її застосування. 

Об’єкт дослідження — фізіолого-біохімічний статус і продуктивність 

бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом основних вітамінів 

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12). 

Предмет дослідження — морфофункціональні показники крові, 

показники неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності 

організму,  показники білкового, вуглеводного і газоенергетичного обміну, 

продуктивність, забійні показники (вихід туші, забійний вихід, 
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морфологічний склад туші), хімічний склад, калорійність та якість м’язової 

тканини бугайців на заключному етапі відгодівлі. 

Методи дослідження: фізіологічні, біохімічні, імунологічні, клінічні і 

статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів. Теоретично обґрунтовано і 

практично доведено доцільність корекції раціону бугайців на відгодівлі 

збалансованого  за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е  комплексом основних водорозчинних 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях для 

стимуляції кровотворення, резистентності, метаболізму поживних речовин, 

газоенергетичного обміну, а також продуктивності (загальний і 

середньодобовий приріст, швидкість та інтенсивність росту, забійний вихід), 

хімічного складу, калорійності та якості м’язової тканини. 

Встановлено дозозалежний вплив корекції раціону бугайців на відгодівлі 

комплексом основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на 

морфофункціональні показники крові, інтенсивність білкового, вуглеводного 

і газоенергетичного обміну, рівень клітинних і гуморальних чинників 

імунного статусу, а також  продуктивність, забійний вихід туші, хімічний 

склад,  калорійність  та якість м’язової тканини.  

Визначена оптимальна доза комплексу водорозчинних вітамінів групи В 

(В1, В2, В5, В6, В10, В12) для  корекції раціону бугайців на заключному етапі 

відгодівлі для покращення  кровотворення, імунного статусу, інтенсивності 

обміну речовин і енергії, продуктивності, хімічного складу,  калорійності та 

якості  м’язової тканини.  

Розрахована економічна ефективність застосування комплексу  вітамінів 

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) для корекції раціону бугайців на відгодівлі 

збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е з метою підвищення інтенсивності та 

швидкості росту, забійного виходу туші, покращення хімічного складу, 

калорійності  та якості м’язової тканини. 
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Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

розширюють існуючі уявлення про позитивний вплив додавання до раціону 

бугайців на відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними 

речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу  основних 

вітамінів групи В  (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях на 

кровотворення, клітинні та гуморальні фактори природної резистентності, 

метаболізм поживних речовин (білків, вуглеводів), інтенсивність 

газоенергетичного обміну, а також продуктивність, забійний вихід туші, 

хімічний склад,  калорійність  та якість м’язової тканини. На підставі 

проведених експериментальних досліджень розроблено рекомендації щодо 

необхідності проводити корекцію раціону бугайців на заключному етапі 

відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексом вітамінів групи В (В1, В2, 

В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях з метою активізації гемопоезу, 

резистентності, метаболізму поживних речовин (білків, вуглеводів), 

газоенергетичного обміну, продуктивності, покращення забійних показників, 

хімічного складу, калорійності та якості м’язової тканини. 

Основні положення дисертаційної роботи використовуються у наукових 

дослідженнях і навчальному процесі кафедр фізіології тварин 

Білоцерківського національного аграрного університету, Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету, Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Подільського державного 

аграрно-технічного університету та Сумського національного аграрного 

університету. Результати досліджень впроваджені в ПАФ «Білий стік» 

Сокальського району Львівської області. 

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела пошук і аналіз 

літератури за темою дисертації, організувала досліди та виконала весь обсяг 

запланованих лабораторних досліджень, самостійно провела статистичну 

обробку отриманих результатів, їх узагальнення та інтерпретацію й виклала у 

вигляді наукових положень дисертаційної роботи. Аналіз та узагальнення 
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наукових положень і висновків дисертаційної роботи здійснено з допомогою 

наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались та отримали схвалення на щорічних звітах кафедри 

нормальної  та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського 

національного  університету  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  

імені С.З. Ґжицького (2009 – 2015 рр.). Матеріали дисертаційної роботи 

доповідались та обговорювались на Міжнародній науково-практичній 

конференції  “Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини”, присвяченій 50-річчю з дня заснування Інституту 

біології тварин НААН України та 110-річниці з  дня  народження його  

засновника, професора   С.З.  Ґжицького  (29  вересня–1 жовтня  2010 р., м. 

Львів); Міжнародній науково-практичній конференції   “Інноваційність 

розвитку  сучасного  аграрного виробництва”       (21–22 жовтня  2010 р., м. 

Львів); V International Yong Scientists conference “Biodiversity. Ecology. 

Adaptation. Evolution” (13–17 червня 2011 р., Odessa); Міжнародній науково-

практичній конференції “Інноваційність розвитку сучасного аграрного 

виробництва” (27–28 жовтня 2011 р., м. Львів); Міжнародній науково-

практичній конференції “Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних 

проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки 

продовольства”  (19–20 квітня  2012 р., м. Київ); 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-му 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); V Международном съезде ветеринарных фармакологов и 

токсикологов “Актуальные проблемы и инновации в современной 

ветеринарной фармакологии и токсикологии” (26–30 мая 2015 г., г. Витебск); 

VII науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фізіології і 
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патології тварин” (30 вересня–02 жовтня 2015 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 15 

наукових працях, серед  яких: 7 статей – у фахових виданнях України, що 

входять до переліку ДАК МОН України, 1 стаття у виданні України, яке 

включено до міжнародних наукометричних баз, 2 патенти України на 

корисну модель і 5 публікацій у матеріалах конференцій та ХІХ-му з’їзді 

Українського фізіологічного товариства імені П.Г. Костюка. 

Структура і об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, методики виконання роботи, результатів власних 

досліджень, їх аналізу та узагальнення, висновків і пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел літератури і додатків. Робота викладена на 163 

сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 29 таблицями. Список 

використаних джерел літератури включає 333 найменувань, у т.ч. 133 

латинецею. У додатках наведено 10 документів. 
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РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Функціональні особливості організму молодняку великої рогатої 

худоби на відгодівлі. 

 

Основними тваринницькими галузями, що забезпечують виробництво 

м’яса  в Україні, є свинарство і скотарство. Як свідчить практика, найвища 

ефективність використання великої рогатої худоби  для отримання 

високоякісного м’яса є відгодівля бугайців [8, 18]. Відгодівля – це 

висококонтрольована годівля, спрямована на отримання максимальних 

приростів живої маси при мінімальних витратах кормів, її проводять у 

господарствах за різними технологіями. Завданнями відгодівлі молодняку 

великої рогатої худоби є збільшення живої маси, вгодованості, забійної маси 

та поліпшення якості м'яса [53, 121].  

За даними ряду дослідників [10, 43, 63, 122] відповідно до віку тварин, 

яких ставлять на відгодівлю, умов  вирощування та якості одержуваної 

продукції є такі типи відгодівлі великої рогатої худоби: 

–  відгодівля телят до 3-4-місячного віку на рівні приростів живої маси 

не менше 900 г за добу при годівлі молочними кормами з додаванням сіна, 

концентратів і коренеплодів; 

– інтенсивне вирощування і відгодівля молодняку не старше 18-

місячного віку до передзабійної живої маси 400-500 кг для одержання 

маложирної соковитої яловичини високої якості; 

– дорощування і відгодівля молодняку низької вгодованості при 

помірній повноцінній годівлі для компенсації росту і досягнення живої маси 

на рівні вимог першого класу і заводських кондицій до 450-600 кг у 2-2,5-

річному віці для одержання жирної яловичини; 

–  відгодівля дорослої худоби для одержання жирної яловичини. 

У ряді досліджень встановлено, що потреба організму молодняку 

великої рогатої худоби при вирощуванні на м'ясо у поживних (білки, 
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вуглеводи, жири) і мінеральних речовинах (макро- та мікроелементи), 

жиророзчинних вітамінах залежить від віку, живої маси та планових 

середньодобових приростів [67, 70, 86]. Проте, за даними Кайдалова А.Ф. 

(1993), Проваторова Г.В. зі співавт. (2009)  найбільш доцільно молодняк 

великої рогатої худоби, призначений для відгодівлі, вирощувати до 15-20-

місячного віку. За таких умов, при інтенсивному вирощуванні та відгодівлі 

можна отримати бичків з масою тіла в межах 400-450 кг. Для молочно-

м'ясних порід (симентальська, сичевська, швіцька, шортгорнська та ін.) 

передбачено досягнення маси тіла до 18-місячного віку 450 кг, а для 

молочних порід (чорно-ряба, холмогорська, ярославська, червона датська, 

бура латвійська) - 400 кг [97, 108, 230]. Оскільки, на початковому етапі  

відгодівлі тварини менш розбірливі до якості кормів, рекомендовано 

згодовувати бугайцям більше малоцінних грубих кормів, різні відходи, 

барду, жом; всередині, і особливо наприкінці відгодівлі – більше 

концентратів, харчових відходів, картоплі, а в якості основних кормів – 

зелену траву, коренеплоди, концкорми; в ряді південних районів України - 

буряковий жом, барду, соняшникове лушпиння і шрот [122]. 

Встановлено, що молоді тварини, як правило, менше витрачають 

кормів на приріст і дають м'ясо більш високої якості порівняно з дорослою 

худобою, тому на відгодівлю рекомендують ставити молодняк  великої 

рогатої худоби масою тіла не менше 300 кг [144]. За даними  Стояновського 

С.В. (1985, 1989), Кандиби В.П. (2000), Федорович Є.І. (2002), Грибана В.Г. 

(1988-2009) встановлено, що молодняк великої рогатої худоби до року при 

повноцінній годівлі витрачає на 1 кг приросту 6 кормових одиниць, а старше 

двох років - у два рази більше. Доцільність відгодівлі молодих тварин 

науковці пояснюють тим, що вони швидко ростуть і збільшують масу тіла за 

рахунок інтенсивного наростання м'язової тканини і помірно - жирової. 

Розрізняють коротку, середню і тривалу відгодівлю молодняку великої 

рогатої худоби. При короткій відгодівлі (4 місяці) рекомендовано інтенсивно 

вирощувати бугайців до 14-18-місячного віку, доводячи масу тіла до 400-420 
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кг; годівлю проводити інтенсивно з таким розрахунком, щоб отримувати 

середньодобові прирости не менше 1 кг. Для цього в раціоні повинно 

міститися 6,7-8,5 кормових одиниць, 605 - 765 г перетравного протеїну, 310 – 

350 г сирого жиру, 1520 – 1805 г сирої клітковини, 40 г кухонної солі, 54 г 

кальцію, 20 г магнію, 27 г сірки, 29 г фосфору і 60 г каротину. За даними цих 

же авторів, до середньої відгодівлі відносять проміжний тип відгодівлі, з 

помірною годівлею, тривалістю 5,5-6 місяців, досягненням маси тіла худоби 

400-450 кг, а тривалу відгодівлю молодняку великої рогатої худоби слід 

проводити протягом 7-8 місяців в умовах помірної годівлі і закінчувати у віці 

2-2,5 року при досягненні тваринами маси тіла 450-500 кг.  

В дослідженнях Карповського В.І. зі співавт. (2004), Трончука І.С. 

(2008)  відмічено, що продуктивні якості молодняку великої рогатої худоби 

на відгодівлі обумовлені інтенсивністю фізіолого-біохімічних процесів, які 

проходять в їх організмі, а також рівнем адаптаційних механізмів, що 

підтримують гомеостаз їх організму за впливу різних умов довкілля. За 

даними Сохацкого П.С. зі співавт. (1999), Ібатулліна І.І. зі співавт. (2007) 

м’ясна продуктивність молодняку великої рогатої худоби на 70–80 % 

залежить від годівлі та умов утримання, а 20–30 % – від їх генетичного 

потенціалу продуктивності.  

На сьогоднішній день для відгодівлі молодняку великої рогатої худоби 

існують різні системи утримання: прив’язне утримання, яке значно обмежує 

можливості руху тварин і зустрічається вже доволі рідко; безприв’язне 

утриманням без його розділення на окремі функціональні відділення; 

безприв’язне утриманням з розділення приміщення на окремі функціональні 

відділення; безприв’язне утриманням на глибокій підстилці; утримання з 

продавлюванням гною через решітчасту підлогу, з підстилкою на частковій 

щільній площі підлоги для відпочинку тварин; а також безприв’язне боксове 

утриманням [151, 167, 179]. Варто зауважити, що у більшості господарств все 

частіше зустрічається саме остання система утримання молодняку великої 

рогатої худоби із забезпеченням тварин місцями для відпочинку в 
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індивідуальних боксах, яка сама по собі є відносно маловитратною та 

забезпечує найефективніше використання засобів виробництва поряд із 

урахування природних потреб тварин у русі, дотриманням високого рівня 

здоров’я та продуктивності тварин, а також гігієни приміщень [152]. 

Результати досліджень, проведені співробітниками Дніпропетровського 

державного аграрного університету на тваринах сірої української породи 

вказують на те, що фізіологічні особливості, на яких ґрунтуються 

продуктивність і відтворювальна здатність тварин цієї породи залежать від 

способу утримання [52, 53, 54]. Автори рекомендують для збереження 

генофонду, покращення функціонального стану, підвищення репродуктивної 

здатності і фізіологічного статусу молодняку утримувати тварин сірої 

української худоби за пасовищно-табірною системою. Це пов’язано також і з 

тим, що порівняно з прив’язним, безприв’язне утримання тварин дозволяє 

значно скоротити витрати праці, сприяє її раціоналізації і дозволяє 

ефективніше використовувати засоби механізації виробництва. Однак, вибір 

найбільш раціональної системи утримання худоби завжди залишається 

індивідуальним рішенням і залежить від особливостей наявних 

тваринницьких ферм. Встановлено, що прив’язне утримання молодняку 

великої рогатої худоби на відгодівлі підвищує собівартість виробленої 

продукції, хоча при цьому витрати корму зменшуються на 5-10 %, що 

обумовлено незначними втратами енергії тварин під час руху [179]. 

Що стосується вивчення функціонального стану та рівня адаптаційних 

можливостей організму бугайців на відгодівлі, то таких наведених 

результатів досліджень у літературі є обмаль [2, 80]. Більш детально вивчено 

особливості фізіолого-біохімічних процесів в організмі новонароджених 

телят і телят віком до 1 року [26, 30, 130, 199]. Відповідно, цих досліджень 

після 2-місячного віку у передшлунках  телят утворюється своя мікробна 

екологічна система, у якій відмічено десятки груп видів популяцій бактерій: 

1) бактерії, що фіксовані на епітелії слизової оболонки рубця (виділяють 

уреазу та протеолітичні ферменти); 2) бактерії, що фіксовані на поверхні 
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грубих часток корму, тобто клітковині (целюлозолітичні та амілолітичні 

бактерії); 3) бактерії, що мешкають у рідині рубця і відповідають за усі види 

бродіння. Загалом, у вмістимому рубця молодняку великої рогатої худоби 

виявлено близько 100 різновидів бактерій та 50 видів інфузорій, які упродовж 

декількох годин піддають ферментації різні поживні речовини (вуглеводи, 

білки, ліпіди) спожитого корму [107, 119]. Завдяки складним процесам 

рубцевого метаболізму, синтезі мікробного протеїну, утворенні летких 

жирних кислот тощо організм молодняку великої рогатої худоби володіє 

здатністю перетворювати волокнисті корми раціону, які непридатні для 

споживання тваринами з однокамерним шлунком, не тільки у джерело енергії 

для існування самої тварини, але і у високопоживні продукти харчування 

людини – м’ясо та молоко [140].  

Необхідно відмітити, що присутні у кормосуміші сухі грубі 

довговолокнисті корми (сіно, солома) подразнюють рубець молодняку 

жуйних тварин та стимулюють його скорочення (близько двох разів за 

хвилину) [164]. Активний рух рубця необхідний для перемішування корму і 

рівномірної  бактеріальної ферментації, що сприяє численним відрижкам, 

внаслідок яких відригнутий корм пережовується знову, насичується слиною, 

ковтається і процес ферментації продовжується далі. Доведено, що 

тривалість перебування корму у рубці молодняку великої рогатої худоби 

прямо  пропорційно  корелює з інтенсивністю процесів ферментації [119, 

198]. Затримці кормосуміші в рубці жуйних тварин допомагає те, що довгі 

волокна грубих кормів сприяють закриттю клапана між сіткою і книжкою 

допоки під дією ферментації та пережовування їх розмір і жорсткість не 

зменшаться настільки, що корм зможе рухатися далі в книжку і сичуг. Крім 

цього встановлено, що для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності 

бактерій та інфузорій у рубці молодняку великої рогатої худоби необхідно 

підтримувати кислотно-лужний баланс (рН) середовища в межах 6,0-7,0 

[165]. За іншими результатами досліджень  встановлено, що оптимальні 

умови для життєдіяльності мікроорганізмів створюються тоді, коли рН 
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рубцевої рідини знаходиться на рівні 6,5-6,9, а вміст цукрів у сухій речовині 

раціону коливається в межах 7 -7,5 % [179]. Проте, як зазначають дослідники, 

неможливо забезпечити стабільність цього рівня рН роздільною годівлею 

кормами з різними біохімічними властивостями, а тільки одночасне 

споживання правильно підібраного раціону у складі однорідної суміші 

зводить до мінімуму відхилення рН вмістимого рубця від оптимального 

значення [184, 191, 197].  

Узагальнюючи вищенаведені дані літератури, необхідно відзначити, що 

інтенсивність бактеріального метаболізму рубця молодняку великої рогатої 

худоби залежить від забезпеченості раціону тварин оптимальною кількістю  

поживних (білків, вуглеводів, ліпідів) і мінеральних речовин, а також 

вітамінів (жиро- і водорозчинних), а це в свою чергу обумовлює високий 

рівень продуктивності організму бугайців у період відгодівлі. 

 

1.2. Роль обміну речовин та енергії у забезпеченні функціонування 

організму молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі 

 

 Як відомо, одна з головних особливостей жуйних тварин - це їх 

спроможність ефективно засвоювати поживні речовини (вуглеводи, білки, 

ліпіди) грубих, зелених, соковитих і концентрованих кормів, що 

забезпечують їх ріст, розвиток, а також утворення високопоживних для 

людини продуктів харчування [203, 205, 209]. Зазначені біологічні 

особливості великої рогатої худоби  зумовлені значним розміром шлунково-

кишкового тракту і його специфічною будовою (багатокамерність шлунку), 

типом травлення (живлення) і активним обміном речовин. Після 6-місячного 

віку, коли рубець, сітка, книжка і сичуг досягають своїх відносно постійних 

розмірів, майже 80 % місткості складного шлунка у великої рогатої худоби 

припадає на частку рубця. Спеціальні дослідження показали, що у бугайців 

70-85 % перетравної сухої речовини корму розщеплюється у рубці, а з 

розвитком рубця у ньому з'являються специфічні популяції різних видів 
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бактерій, дріжджоподібних організмів та інфузорій [214, 234]. Джерелом 

бактеріальної флори вмісту рубця, за даними Mc Bride B.W. (1990), Miron J. 

(2001) є перехресна інокуляція тварин, а також — грубий корм. Виявлено, що 

в 1 мл вмістимого рубця великої рогатої худоби знаходиться до 100 млрд. 

бактерій понад 100 різних видів, 10 млн. дріжджоподібних організмів та до 1 

млн. інфузорій [232, 302]. Особливо велика кількість мікроорганізмів у 

вмістимому рубця великої рогатої худоби є при згодовуванні сіна, 

коренеплодів, зелених і концентрованих кормів [183, 312].  

 Установлено, що основна функція рубця — перетравлення клітковини 

корму внаслідок целюлозолітичної ферментативної активності відповідних 

популяцій мікроорганізмів [239, 240]. У ссавців у складі шлункового соку 

немає ферменту, який би проводив розщеплення целюлози. Клітковина, що 

надходить до рубця молодняку великої рогатої худоби у складі кормів зазнає 

дії інфузорій, які механічно її розпушують і готують для дії 

целюлозолітичних ферментів бактерій. Доведено, що під впливом ферменту 

целюлази клітковина гідролізується до дисахариду целобіози, яка під 

впливом дії ферменту целобіази розщеплюється до молекул α- і β-глюкози з 

подальшим бродінням до летких жирних кислот – оцтової (55-70 % від 

загальної кількості), пропіонової (15-25 %) і масляної (5-20 %) [251, 264]. 

Об’єм утворених летких жирних кислот у рубці і співвідношення між ними  

залежить від кількості і набору кормів у раціоні [245, 259]. 

Усі жуйні тварини відзначаються також особливостями азотистого 

живлення [34, 202]. Головна роль рубця в обміні азотистих речовин 

зводиться до зміни та доповнення складу амінокислот, що надійшли з білком 

корму, а також – зміни кількості азотних сполук, доступних для засвоєння 

жуйними тваринами. При цьому, значна частка потреби жуйних тварин щодо 

білка забезпечується за рахунок мікроорганізмів — мікрофлора рубця 

спроможна використовувати прості азотисті речовини (наприклад, аміак) для 

синтезу білків свого тіла [309]. Відмічено, що дифузія іонів амонію та 

сечовини  в ободову кишку сприяє покращенню буферності та збільшує 
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джерела азоту для ферментації [309]. Сечовина швидко гідролізується до 

бікарбонату амонію та СО2 - що є основним етапом її утилізації у шлунково-

кишковому тракті. При цьому, бікарбонат амонію, утворений в результаті 

гідролізу сечовини, діє як буфер, а також слугує джерелом азоту для 

мікробного синтезу різних амінокислот і в тому числі незамінних, які 

використовуються для синтезу молекул білків власного тіла, що є 

необхідними для забезпечення росту, розвитку, розмноження і 

функціонування різних видів мікроорганізмів [273, 274]. 

Як зазначають дослідники, мікрофлора рубця здатна задовільнити 

організм молодняку великої рогатої худоби амінокислотами для помірного 

росту і розвитку, але для інтенсивної відгодівлі необхідне додаткове 

надходження протеїну з кормами, що не руйнується у вмістимому рубця 

[305, 321]. Виявлено, що амінокислоти, які містять сірку (метіонін, цистин), є 

лімітуючими у мікробному протеїні, а тому для високопродуктивних 

бугайців є ефективним додаткове введення до їх раціону цих амінокислот із 

кормовими добавками [310, 335]. 

 Еволюційний розвиток передшлунків у великої рогатої худоби 

пов'язаний із споживанням об'ємного і волокнистого корму. Це дає змогу 

великій рогатій худобі використовувати специфічну мікрофлору для 

перетворення важкоперетравних складових частин корму у такі, що легко 

засвоюються. Для нормального перебігу фізіологічних процесів у рубці і 

його перистальтики (ритмічне хвилеподібне стискування і розслаблення) 

необхідна сира клітковина. Доведено, що оптимальна її кількість повинна 

становити 15-22 % від сухої речовини раціону, оскільки дві третини 

клітковини, яку отримує організм жуйних тварин у вигляді сіна, соломи, 

власне володіють здатністю змінювати моторику рубця [89].  Встановлено, 

що перетравність клітковини у рубці молодняку великої рогатої худоби 

складає в середньому 55-60 % [288]. У рубці клітковина зброджується з 

утворенням оцтової, пропіонової і масляної кислот, які є основним джерелом 

енергії для організму жуйних тварин. Вони всмоктуються у кров в 
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передшлунках та інших відділах травного тракту і беруть участь у 

відповідних метаболічних процесах. Доведено, що  леткі жирні кислоти є 

енергетичним матеріалом, за рахунок яких організм молодняку великої 

рогатої худоби задовільняється в енергії більше, ніж на 40 % [296, 325].  

Отримані результати досліджень вказують на те, що клітковиновмісний 

корм виконує у шлунково-кишковому тракті жуйних тварин різноманітні 

функції: поживну, адсорбуючу та поверхневу [17, 18]. Структурна клітковина 

має дуже низьку поживну й енергетичну цінність, проте вона здатна 

адсорбувати і транспортувати на своїй поверхні значні кількості наявних у 

шлунково-кишковому тракті жуйних тварин поживних речовин. На поверхні 

структурної клітковини виявлено велику кількість мікроорганізмів (бактерій і 

найпростіших), які населяють передшлунки жуйних тварин, насамперед 

рубець і проявляють у передшлунках жуйних тварин целюлозо-, аміло-, 

протео- та ліполітичну активність [12]. За результатами отриманих 

досліджень Вудмаска І.В. (2005, 2008) зазначає, що у жуйних тварин суттєво 

змінюється надходження зі шлунково-кишкового тракту в кров і лімфу 

вуглеводів, ліпідів, біологічно активних речовин (насамперед водорозчинних 

вітамінів групи В) і азотовмісних сполук. Автор доводить, що різні форми 

клітковиновмісного корму, залежно від часу і початку годівлі, впливають на 

обмінні процеси у рубці та рівень надходження азотовмісних сполук зі 

шлунково-кишкового тракту у кров жуйних тварин. У своїх роботах Янович 

В.Г. (1999, 2000) вказує, що клітковиновмісний корм проявляє вплив на 

субстратну регуляцію активності ферментів в організмі молодняку великої 

рогатої худоби. 

Підвищення м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби   

багато в чому залежить від ефективної схеми вирощування і відгодівлі, 

поєднуючи високу м’ясну продуктивність із стійкістю організму тварин до 

захворювань [1, 42, 144]. Виведення нових порід великої рогатої худоби, їх 

імпортування, інтенсивні технології утримання тварин суттєво впливають на 

їх обмін речовин та енергії, як основу життєдіяльності і продуктивності. 
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Основою цього є рівень адаптаційних процесів в організмі тварин до умов 

промислової технології [2, 64, 110]. До того ж враховують особливості 

функціонування організму  великої рогатої худоби  та процесів обміну 

речовин за умов збалансованої повноцінної годівлі і оптимальних умов 

утримання. Властиво, для реалізації цих завдань  було проведено цілий ряд 

фундаментальних досліджень [62, 65, 114]. Зокрема, наукові праці професора 

Стояновського С.В. [69, 158, 159, 160] присвячені вивченню особливостей 

обміну речовин та енергії у різних вікових і продуктивних груп 

сільськогосподарських тварин та фізіологічних основ технології виробництва 

молока і м'яса. У своїх роботах він вказує на те, що продуктивні якості 

великої рогатої худоби зумовлюються характером та інтенсивністю обмінних 

процесів в їх організмі, інтегральним показником яких є, насамперед, 

енергетичний обмін. Про актуальність вивчення енергетичних тканинних 

процесів у великої рогатої худоби свідчать також роботи інших дослідників 

[90, 139]. За їх даними встановлено, що значне функціональне навантаження 

на організм тварин припадає на період  інтенсивного росту і розвитку в перші 

місяці їх життя. В цей час починається становлення рубцевого травлення та,  

відповідно, перехід на нові енергетичні субстрати, що обумовлює значні 

енергетичні витрати у них. Поряд з цим, на різних фазах репродуктивного 

циклу доросла худоба відчуває суттєві потреби в енергії, а найбільш 

напруженим періодом за інтенсивністю метаболізму є лактація [78, 146]. 

Зокрема, рівень енергетичного обміну у лактуючих корів голштинської 

породи у порівнянні з нелактуючими вищий на 22 % [243], при чому, як 

вказують Soita H.W. еt al. (2003), продуктивна енергія лактації у корів 

м’ясних та молочних порід суттєво не різниться [248]. В той же час, процеси 

синтезу складових компонентів молока потребують значної кількості енергії, 

тому показники газоенергетичного обміну вищі у корів з більшим добовим 

надоєм і залежать від генетично детермінованого рівня продуктивності 

тварин, тобто, від їх породи [242, 246, 267]. 



 
 

22 

Що стосується безпосередньо досліджень обміну речовин та енергії у 

молодняку великої рогатої худоби, то варто відмітити, що такі експерименти 

проводили в різні роки низка науковців, зокрема  Герасименко В.Г. (1987), 

Мазуркевич А.Й. (1995), Колтун Є.М. (1999), Сенечин В.В. (2003), Кравців 

Р.Й. (1992-2005). Зокрема, дослідження Сенечина В.В. (2003) були 

спрямовані на вивчення  інтенсивності перебігу фізіологічних процесів в 

організмі бугайців (гематологічні показники, активність окремих ферментів 

переамінування, інтенсивність енергетичного обміну), їх продуктивність та 

якість одержаної від них продукції, на основі чого автор пропонує проводити 

корекцію раціону бугайців на відгодівлі метіонатами і лізинатами 

мікроелементів у відповідних кількостях.  

У дослідженнях Паски М.З. зі співавт. [125-129] проведено вивчення 

особливостей обміну речовин, інтенсивності метаболічних реакцій та рівня 

продуктивності у молодняку волинської і поліської м’ясних  порід різного віку 

залежно від типу вищої нервової діяльності. Автор вказує на те, що продуктивні і 

племінні якості тварин зумовлюються рівнем біохімічних процесів в їх 

організмі, тому пропонує при формуванні високопродуктивних стад 

враховувати тип вищої нервової діяльності, оскільки м’ясна продуктивність 

великої рогатої худоби формується під впливом широкого комплексу 

морфологічних, біологічних і фізіологічних особливостей, які залежать від  

генотипу тварин, умов середовища, повноцінності годівлі, типу вищої 

нервової діяльності та інших факторів. 

За даними Федорович Є.І.,  Сірацького Й.З. (2004) кожна порода 

великої рогатої худоби характеризується властивими їй біологічними, 

селекційно-генетичними та господарсько-корисними особливостями, які 

формуються в певних природно-кліматичних умовах вирощування і 

зумовлені спадковістю тварин. Вони, як структуровані біологічні системи, 

постійно удосконалюються під дією безперервного селекційного процесу.  

Таке заключення авторами було зроблене на основі комплексного вивчення 

особливостей онтогенезу, екстер’єру й конституції, молочної і м’ясної 
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продуктивності, відтворної здатності, селекційно-генетичних особливостей, 

якісного складу молозива і молока, газоенергетичних процесів, біохімічних 

показників крові та природної резистентності, генетичної структури за 

поліморфними системами і групами крові тварин західного внутрішньо 

породного типу української чорно-рябої молочної породи. 

Очевидно, що генетичний потенціал є найважливішим чинником у 

переліку багатьох факторів, що впливають на здатність молодняку великої 

рогатої худоби синтезувати більше тканин тіла. Але, разом з тим, науковці 

вважають одним із важливих питань підвищення м’ясної продуктивності 

бугайців на відгодівлі все таки з’ясування білоксинтетичних механізмів 

формування м’язової тканини [171, 185, 192]. На думку дослідників, між 

обміном білків та обміном енергії в організмі тварин існує тісний 

взаємозв’язок, який обумовлений цілою низкою процесів метаболізму [220, 

266, 308]. У літературі наявні повідомлення про дослідження 

газоенергетичного і білкового обміну у молочних порід великої рогатої 

худоби [52, 53, 55]. Так, за даними дослідників, молодняк річного віку 

порівняно із 3-4-річними коровами має вищі відносні показники легеневого 

дихання, газоенергетичного обміну і тканинного дихання печінки, м’язів, 

кори головного мозку та щитоподібної залози, що пояснюється високою 

інтенсивністю їх метаболізму. Авторами встановлено, що між легеневим 

газообміном та інтенсивністю тканинного дихання печінки, м’язів та кори 

великих півкуль головного мозку існує тісний корелятивний взаємозв’язок, 

що свідчить про їх значний вклад в біоенергетику організму. Відмічено, що 

корови голштинської породи порівняно з місцевими червоними степовими 

характеризуються вищою інтенсивністю енергетичних тканинних процесів, 

що необхідно враховувати при їх енергетичному живленні та створенні 

зоогігієнічних умов утримання у степовій зоні України для забезпечення їх 

високої адаптаційної здатності та продуктивності. 

Незважаючи на значну увагу, приділену вивченню енергетичного 

метаболізму як інтегрального показника обміну речовин у молодняку великої 
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рогатої худоби, окремі ключові питання стосовно обміну речовин організму 

бугайців на відгодівлі на органному і тканинному рівнях у віковому та 

породно-регіональному аспекті залишаються недостатньо з’ясованими, 

оскільки рівень енергетичних процесів відображає функціональний стан 

організму, знаходячись у тісному взаємозв’язку із чинниками зовнішнього 

середовища, а його дослідження орієнтує на створення оптимальних умов, 

які забезпечили б максимальний прояв продуктивних якостей та вищу 

адаптивну здатність бугайців на відгодівлі. 

 

1.3. Значення біологічно  активних речовин і кормових добавок для  

корекції раціону молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі. 

 

 Відомо, що одним із важливих шляхів підвищення природної 

резистентності і продуктивності молодняку великої рогатої худоби та 

ефективного використання кормів є повноцінна годівля і введення у їх раціон 

кормових добавок та біологічно активних речовин. Доведено, що останні 

активують в їх організмі обмін речовин і засвоєння поживних речовин кормів 

[7, 11, 229, 233, 247]. Досліджуючи захисні реакції молодняку великої рогатої 

худоби на різних етапах індивідуального розвитку з метою покращення 

обмінних процесів в їх організмі і підвищення продуктивності, науковці 

проводять пошук ефективних кормових добавок для корекції їх раціону [4, 

9]. Встановлено, що при включенні пробіотика «Лактобіфадол» у раціон 

телят з першого дня відгодівлі у їх травному тракті створюються сприятливі 

умови для розмноження, росту і розвитку мікроорганізмів, а також 

підвищується активність ферментів у шлунково-кишковому тракті та 

інтенсивність процесів гідролізу поживних речовин кормів [195]. 

Колонізовані пробіотичні бактерії посилюють синтез водорозчинних 

вітамінів, підвищують інтенсивність перебігу обміну речовин, що істотно 

впливає на рівень продуктивності [236, 237]. 

Позитивні результати отримала Менькова Г. В. (2013) при 
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використанні пробіотичного препарату «Байкал ЕМ-1» при відгодівлі 

бугайців чорно-рябої породи [117]. У своїх дослідженнях вона встановила 

позитивний вплив добавки препарату «Байкал ЕМ-1» на ріст і розвиток 

тварин, використання поживних речовин раціону при зниженні витрат кормів 

на приріст, нормалізацію мінерального і білкового обміну в їх організмі та 

підвищення показників м'ясної продуктивності. 

У літературі наявні повідомлення про позитивний вплив застосування у 

годівлі молодняку великої рогатої худоби рослинних добавок та 

антиоксидантів [135, 143, 148, 156]. Зокрема, при додаванні в раціон 

молодняку великої рогатої худоби до 6-місячного віку рослинної добавки 

«Вілоцим МБ», виготовленої з екстрактів трав, встановлено збільшення 

вмісту у крові гемоглобіну на 0,9 %, кількості еритроцитів на 6,5 %, 

підвищення продуктивності тварин на 8,0 % і зниження витрати кормів на 1 

кг приросту живої маси на 2,3 % [85]. При трьох- і п’ятикратному 

застосуванні антиоксидантного препарату «Еміцидин» у концентрації 2,5 % 

виявлено підвищення вмісту загальних ліпідів і кількості еритроцитів у крові 

телят раннього віку [77]. За результатами інших досліджень, застосування 

композиції фітопробіотиків (на основі лактобактерину та водних екстрактів 

трав) і полісолей мікроелементів (CuSO4 та ZnSO4) телятам забезпечує 

інгібіцію умовно-патогенної мікрофлори, сприяє нормалізації мікробного 

балансу, чинить позитивний вплив на гемопоез, зокрема сприяє збільшенню 

кількості лейкоцитів у крові тварин. Встановлено, що до завершення 

експерименту (30 доба життя) у крові телят збільшилась концентрація Ig A в 

1,5 раза,  Ig G в 1,8 раза та Ig M в 1,2 раза  порівняно з тваринами 

контрольної групи, що вказує на  підвищення природної резистентності 

організму тварин раннього постнатального періоду онтогенезу [5]. 

В останні десятиліття набули актуальності застосування у раціоні 

молодняку та дорослої великої рогатої худоби мінеральних та вітамінно-

мінеральних добавок [18, 21, 28]. Діагностиці, профілактиці і терапії 

мікроелементозів худоби присвячені роботи Яновича В.Г., Сологуба Л.І. 
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(2000), Кравціва Р.Й. (1999, 2002), Чумаченка В.Ю. зі співавт. (2004). 

Зокрема, під керівництвом Кравціва Р.Й. було проведено ряд 

фундаментальних досліджень фізіологічного стану і продуктивності бугайців 

на відгодівлі при додаванні до раціону заліза, міді, йоду, селену, кобальту, 

марганцю у формі неорганічних солей і хелатів лізинатів, метіонатів і 

цистеїнатів з метою профілактики метаболічних порушень та підвищення 

продуктивності молодняку на відгодівлі [35, 84, 95, 126, 138, 147, 169]. 

Зокрема, встановлено, що уведення в раціон бугайців на відгодівлі 

мікроелементів заліза і цинку сукупно з тетравітом сприяло зростанню 

активності трансаміназ і фосфатаз, рівня сульфгідрильних груп білків, 

кальцію, магнію, глюкози, загального білка і альбумінів у крові дослідних 

тварин (до верхніх границь фізіологічної норми), а також підвищення м'ясної 

продуктивності і покращення морфологічного складу туш [147]. 

Іншими учнями школи Кравціва Р.Й. [89, 126] було виявлено, що 

внесення у раціон молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі 

мікроелементного преміксу, до складу якого входить кобальт, 

супроводжувалось зростанням вмісту у крові тварин вітаміну В12 на 39 % 

(p<0,01), що сприяло покращенню процесів обміну речовин, зокрема, 

підвищенню активності кобаламідних ферментів, стимуляції 

еритроцитопоезу завдяки позитивному впливу на перетворення фолієвої 

кислоти в її активну форму тетрагідрофолієву, яка прискорює дозрівання 

еритроцитів, що призводить до покращення киснево-транспортної функції 

крові. Найвищі результати вмісту кобальту і вітаміну В12 у крові отримано у 

бугайців IV дослідної групи, яким згодовували мікроелементи  у формі 

цистеїнатів. Автори обґрунтовують актуальність таких досліджень тим, що 

дефіцит кобальту супроводжується виникненням в організмі бугайців нестачі 

вітаміну В12, оскільки основною біологічною функцією кобальту в організмі 

тварин є його входження до складу молекул ціанкобаламіну.  При додаванні 

кобальту до раціону змінюється склад мікрофлори рубця (збільшується 

кількість доброякісної мікрофлори) внаслідок чого підвищується вміст у 
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рубці тіаміну, рибофлавіну, ціанкобаламіну, аскорбінової кислоти. 

У дослідженнях Усаченко Л.М.  зі співавт. (2007) встановлено, що 

корекція раціону відгодівельних бугайців дефіцитними мікроелементами (J, 

Se, Co, Mn,  Fe, Zn) у формі неорганічних солей і їхніх хелатних сполук з 

метіоніном (метіонатів) регулює білковий, вуглеводний і жировий обміни, 

посилює процеси гемопоезу, а також ріст, розвиток, продуктивні і мясні 

якості. Вищі результати продуктивності бугайців і параметри білкового та 

ліпідного обмінів, еритропоезу одержаного за корекції їх раціонів 

метіонатами дефіцитних мікроелементів [169, 171]. 

Позитивні результати стосовно застосування мінеральних і біологічно 

активних добавок у годівлі молодняку великої рогатої худоби отримано 

також іншими дослідниками [51, 57, 58, 68].  Зокрема на кафедрі фізіології і 

біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного 

аграрного університету проведено вивчення комплексного впливу препаратів 

гумінової природи і солей міді, кобальту і йоду на фізіолого -  біохімічний 

статус, процеси травлення та продуктивність телят і корів голштинської 

породи. Результатами досліджень встановлено, що дія гідрогумату значно 

посилюється за умов корекції раціонів телят і корів неорганічними солями 

міді, кобальту і йоду, що характеризується посиленням газообміну, 

зростанням теплопродукції, активізацією проміжного обміну вуглеводів і 

ліпідів, підвищується кількість еритроцитів, концентрація глюкози, вміст 

триацилгліцеролів і фосфоліпідів, а також середньодобові прирости на 12,3 % 

[141, 169, 171].  

Російськими науковцями розроблено новий вітамінно-мінеральний 

препарат «Бетацинол» для телят, що включає бета-каротин, альфа-

токоферолу ацетат, аскорбінат цинку, емульгатор, стабілізатор [177]. За 

даними авторів, у телят, які отримували «Бетацинол» в дозі 1,4 мл на голову 

на добу  достовірно підвищувалась перетравність поживних речовин корму: 

протеїну - на 4,7, жиру - на 2,0; клітковини - на 5,4 % та засвоєння кальцію - 

на 33,7 % і фосфору - на 22,0 % (р<0,01). Використання добавки сприяло 
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активізації енергетичного обміну в організмі телят на 1,4 %. У зв’язку з 

активізацією обміну речовин у крові телят зросла концентрація гемоглобіну 

на 9,1 % (р<0,05), кількість еритроцитів - на 8,6 % (р<0,05),  рівень 

загального білка - на 7,9 %, а також вміст вітамінів А, Е, С. 

За результатами, отриманими Паскою М.З. [127] встановлено, що 

згодовування бугайцям на відгодівлі волинської м’ясної породи 6-18- 

місячного віку рослинно-вітамінно-мінеральної добавки «Мікроліповіт» 

сприяє зростанню у сироватці крові вмісту білка, відносної частки альбуміну 

та зростанню альбуміново-глобулінового коефіцієнта. Збільшення 

вищезгаданих показників, а також сечовини, як зазначає автор, вказує на 

посилення білкового, вуглеводного обміну та обміну загальних ліпідів в 

організмі бугайців, внаслідок чого зростає м’ясна продуктивність, 

покращуються забійні показники та якісні характеристики м’яса.  

Отже, аналіз даних літератури стосовно використання біологічно  

активних речовин і кормових добавок для корекції раціону молодняку 

великої рогатої худоби вказує на те, що такі наукові дослідження є 

оправданими і мають як науковий, так і практичний інтерес у плані пошуку 

методів і засобів активізації фізіолого – біохімічного статусу молодняку 

великої рогатої худоби на відгодівлі і підвищенні їх продуктивності.  

 

 

1.4. Роль вітамінів групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) у забезпеченні 

фізіологічних механізмів адаптації і продуктивності молодняку 

великої рогатої худоби. 

 

У чиcельних дослідженнях, починаючи із кінця ХІХ століття, відмічено, 

що у забезпеченні обміну речовин та енергії, виконанні функцій різних 

органів і систем органів, а також у регуляції інтенсивності росту і розвитку, 

стану природної резистентності, процесів адаптації до негативних чинників 

довкілля в організмі тварин поряд із білками, вуглеводами, жирами і 
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мінеральними речовинами важливе місце займають вітаміни [11, 39, 61, 143, 

177, 178, 201, 278]. Вітаміни у продуктах харчування для потреб організму 

тварин відкрив у 1881 році М.І. Лунін, а назву вітаміни їм дав у 1912 році 

польський біохімік К. Функ  [16, 29, 50]. Тепер відомо біля 20 різних 

вітамінів і вітаміноподібних речовин, які є життєво необхідними для тварин 

[89, 213]. 

Вітаміни – це група низькомолекулярних органічних сполук різної 

хімічної природи необхідних тваринам і людині у дуже невеликих кількостях 

для нормального перебігу біохімічних і фізіологічних процесів в їх організмі. 

Вони не використовуються організмом тварин, як пластичні чи енергетичні 

речовини [14, 69, 99, 112, 155, 233]. 

За фізико-хімічними властивостями і відношенням до обміну речовин 

вітаміни поділяються на дві групи: вітаміни, розчинні у жирах і вітаміни, 

розчинні у воді. Різні жиро- і водорозчинні вітаміни мають свої особливості 

будови і в організмі тварин виконують відповідні життєвоважливі функції 

[27, 39, 82, 180, 196, 279]. При недостатньому надходженні в організм тварин 

окремих вітамінів розвиваються патологічні стани, які супроводжуються 

відповідними порушеннями обміну речовин і функцій певних органів та 

систем органів, а також росту, розвитку і відтворення [11, 86, 112, 187, 159, 

278]. 

Водорозчинні вітаміни в організмі тварин виконують свої 

життєвоважливі функції завдяки тому, що вони у вигляді фосфорних ефірів 

відіграють роль коферментів або входять до складу компонентів коферментів 

відповідних ферментних систем, які каталізують певні хімічні перетворення 

у реакціях обміну речовин та енергії [50]. Встановлено, що всі хімічні реакції 

в організмі тварин відбуваються із обов’язковою участю відповідних 

ферментів [16, 29, 174, 220, 321]. 

Жиророзчинні вітаміни (А, D, Е, К, F) не входять до складу ферментів і у 

клітинах організму тварин відіграють роль модуляторів структури і функції 

клітинних мембран, а також регулюють їх вибіркову проникливість для 
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відповідних речовин [28, 177, 196, 278]. 

Із більше як 700 ферментів виявлених в організмі тварин, 300 із них у 

своїх молекулах мають коферменти до складу яких входять відповідні 

вітаміни. Механізм біологічної дії багатьох водорозчинних вітамінів саме 

обумовлений їх входженням до складу чисельних ферментів [143, 155, 220]. 

До числа найважливіших водорозчинних вітамінів належать вітаміни 

групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12). Одним із перших вітамінів групи В, 

хімічний склад і властивості якого було вивчено є вітамін В1 [13, 14, 112]. 

Вітамін В1 – тіамін, антиневритний фактор, його молекула складається з 

піримідинового і тіазолового кілець, які є зв’язані між собою через СН2 – 

групу [22, 61]. Біологічна дія тіаміну зумовлена його дифосфорним ефіром – 

тіаміндифосфатом, який є коферментом декількох ферментних систем 

рослинного і тваринного організму [177, 220]. Зокрема, тіаміндифосфат в 

організмі тварин є коферментом складного ферменту піруватдегідрогенази, 

що каталізує окислювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти до 

ацетилкоензиму А і α-кетоглутаратдегідрогенази, яка декарбоксилює  α-

кетоглутарову кислоту до бурштинової [123, 187]. Крім того, тіаміндифосфат 

входить до складу ферменту пентозофосфатного циклу – транскетолази, що 

каталізує перенесення двовуглецевого радикалу з рибулозо-5-фосфату на 

рибозо-5-фосфат [50]. Завдяки цьому тіамін бере участь в окисненні пірувату 

й α- кетоглютарату в мітохондріях, а отже у звільненні енергії з продуктів 

розщеплення вуглеводів, білків та жирів [178]. Транскетолаза забезпечує 

перебіг неокиснювальної фази пентозофосфатного циклу, який призводить 

до нагромадження НАДФН2 і рибозо-5-фосфату. За рахунок цього вітамін В1 

необхідний у реакціях синтезу жирних кислот, холестеролу, стероїдних 

гормонів, а рибозо-5-фосфат використовується для синтезу нуклеотидів і 

нуклеїнових кислот [55, 278]. 

При недостатній кількості вітаміну В1 в організмі тварин знижується 

вміст названих вище коферментів, послаблюється активність транскетолази і 

дегідрогеназ кетокислот. Через нестачу НАДФН2  і рибозо-5-фосфату 
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загальмовується процес біосинтезу замінних амінокислот [50, 146, 177]. В 

обміні речовин процеси катаболізму переважають над реакціями анаболізму. 

Порушуються функції органів травлення (зменшується апетит, секреторна 

діяльність шлункових залоз, моторика), знижується скоротлива здатність 

скелетних м’язів, сила серцевих скорочень, появляються розлади нервової 

діяльності (виникає поступове зниження периферичної чутливості, втрата 

деяких   периферичних рефлексів, розвиваються поліневрити), 

сповільнюється розвиток фолікулів у яєчниках, знижується природня 

резистентність, еритроцитопоез [32, 40, 63, 142, 275].  

Добова потреба вітаміну В1 для молодняку свиней на відгодівлі при 

середньодобових приростах 800 г становить 0,07 мг на 1 кг живої маси  [121, 

122]. 

Вітамін В2, рибофлавін, вітамін росту. Його молекула складається з 

трициклічної сполуки ізоалоксазину і спирту рибітолу (похідного рибози) 

[14, 220]. Всмоктується рибофлавін у тонких кишках у вигляді фосфорних 

ефірів за допомогою простої дифузії. 

Біологічна дія рибофлавіну обумовлена тим, що його молекули входять 

до складу двох коферментів – флавінмононуклеотиду (ФМН) і 

флавінаденіндинуклеотиду (ФАД), які входять до складу молекул близько 30 

ферментів, що беруть участь у багатьох окиснювальних реакціях клітин, 

окисленні пірувату,  α- кетоглутарату, жирних кислот, біогенних амінів, 

альдегідів, а також каталізують процеси білкового і вуглеводного обмінів. 

Він необхідний для забезпечення кольорового зору, синтезу гемоглобіну, 

функцій статевих залоз і нервової системи [88, 101, 123]. 

При недостатньому надходженні вітаміну В2 в організм тварин 

погіршується апетит, затримується ріст, послаблюються процеси тканинного 

дихання, появляється загальна слабість, посилюється катаболізм тканинних 

білків, з’являється запалення епітелію слизових, шкіри, рогівки очей, 

появляється сухість слизової порожнини рота [32, 61]. 

Добова потреба вітаміну В2 для молодняку свиней на відгодівлі при 
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середньодобових приростах 800 г становить 0,1 мг на 1 кг живої маси  [121, 

122]. 

Вітамін В5, РР, нікотинамід, нікотинова кислота. За структурою  вітамін 

В5 є похідним гетероцикліної сполуки піридину [50]. Всмоктується вітамін В5 

у тонкому кишенику простою дифузією. З ентероцитів він потрапляє у кров, 

якою переноситься до усіх органів. У клітинах різних органів нікотинова 

кислота і її амід перетворюються у коферменти дегідрогеназ – нікотинамід-

аденіндинуклеотид (НАД) і нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ), 

які входять до складу приблизно 100 нікотинамідзалежних ферментів, що 

беруть участь у багатьох ферментативних реакціях білкового, вуглеводного і 

жирового обмінів, стимулюють діяльність травних, наднирникових і статевих 

залоз, синтез жирних кислот, холестеролу, процес зсідання крові і 

кровотворення [55, 159, 177, 233, 331]. При недотатньому надходженні 

вітаміну В5  в організм тварин порушується травлення, знижується ріст і 

плодючість тварин, тонус м’язів, природня резистентність, виникають 

дерматити, еритеми, порушення діяльності нервової системи [32, 50, 89, 158, 

163, 187, 268].  

Добова потреба вітаміну В5 для молодняку свиней на відгодівлі при 

середньодобових приростах 800 г становить 2,5 мг на 1 кг живої маси  [121, 

122]. 

Вітамін В6, піридоксин. За структурою він є похідним піридоксину [19, 

61, 88, 101]. Всмоктується у тонкому кишенику простою дифузією [14, 220]. 

З ентероцитів він потрапляє у кров, якою переноситься до клітин усіх 

органів. У клітинах органів молекули вітаміну В6 фосфорилюються, 

перетворюючись у кофермент піридоксальфосфат і піридоксамінфосфат, які 

входять до складу ферментів, що здійснюють декарбоксилювання 

амінокислот, перенесення сульфгідрильних груп [50, 55]. Ферменти із 

вмістом піридоксалькоферменту приймають участь у біосинтезі гему, гама-

аміномасляної кислоти [39, 91, 158, 195, 207]. 

При його недостатньому надходженні в організм тварин порушується 
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амінокислотний і білковий обмін, синтез ДНК і РНК, гему і гама-

аміномасляної кислоти, перетворення вуглеводів і білків в жири, функції 

травної системи (шлунка і печінки), центральної нервової системи 

(підвищується збудливість через пригнічення синтезу гама-аміномасляної 

кислоти) [22,28, 29, 69, 160]. 

Добова потреба вітаміну В6 для молодняку свиней на відгодівлі при 

середньодобових приростах 800 г становить 0,5 мг на 1 кг живої маси  [39]. 

Вітамін В10  - фолієва кислота  побудована із трьох структурних одиниць: 

залишку птерину (I), параамінобензойної (II) і α – глутамінової кислот (III) 

[50]. 

У кормах, фолати знаходяться як моноглутамати і як поліглутамати. 

Останні розщеплюються ферментами слизової кишечнику і всмоктуються в 

тонкій кишці, де і утворюється тетрагідрофолієва кислота (ТГФК), яка в 

якості простетичних груп входить до складу багаточисленних ферментів – 

птеропротеїдів [39, 216].  

Вітамін В10 виконує важливі функції в обміні одновуглецевих залишків 

(метильних, оксиметильних груп, формільних залишків), які приєднуючись 

до ТГФК, переносяться на різні сполуки.  Фолієва кислота має відношення до 

біосинтезу азотистих основ нуклеїнових кислот, креатину, гліцину та ін. [50, 

268]. Вона бере активну участь у регуляції функцій органів кровотворення 

(особливо червоного кісткового мозку), синтезі гемоглобіну, в прискоренні 

дозрівання форменних елементів крові. Від забезпечення організму фолієвою 

кислотою залежить функціонування імунокомпетентних органів [123, 216]. 

При нестачі вітаміну В10 у тварин спостерігається затримка росту  і 

розвитку,  зменшується кількість еритроцитів і лейкоцитів, знижується вміст 

гемоглобіну [32, 187]. 

Добова потреба вітаміну В10 для молодняку свиней на відгодівлі при 

середньодобових приростах 800 г становить 0,009 мг на 1 кг живої маси  [39]. 

Вітамін В12 - ціанкобаламін, антианемічний. Це кобальт-кориновий 

комплекс, в якому атом кобальту сполучений з групою ціану, нуклеотидним 
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залишком і з чотирма відновленими пірольними кільцями. Складається з 

двох частин: кобальтовмісної циклічної – хромофорної і нуклеотидної, 

основою якої є 5,6-диметилбензімідазол [22]. Єдиний водорозчинний вітамін, 

здатний акумулюватися в організмі – відкладається у печінці, нирках, 

легенях, селезінці і синтезується мікроорганізмами травної системи при 

наявності кобальту [39, 226]. 

Засвоєння вітаміну В12, спожитого з кормом і синтезованого 

мікроорганізмами,  відбувається за допомогою гастромукопротеїну, який 

міститься в шлунковому соці. Звільнившись у кишечнику поступає в 

капіляри, де  вступає у тісний зв'язок з білками плазми крові (в основному з 

α-  і β-глобулінами) [11, 14, 220, 276].  

Вітамін B12 відіграє важливу роль у регуляції функцій кровотворних 

органів: він бере участь в синтезі пуринових і піримідинових основ, 

нуклеїнових кислот, необхідних для процесу еритроцитопоезу, активно 

впливає на накопичення в еритроцитах з'єднань, що містять сульфгідрильні 

групи [29, 133, 327].  Підвищуючи фагоцитарну активність лейкоцитів та 

активізуючи діяльність ретикулоендотеліальної системи, ціанкобаламін 

підсилює імунітет [41, 88, 330]. 

Ціанкобаламін володіє вираженою ліпотропною дією, підтримує 

кофермент А в активному стані, і тим самим, бере участь у розпаді та синтезі 

жирних кислот, затримує утворення холестеролу, попереджає жирову 

інфільтрацію печінки, покращує її метилюючу функцію [28, 123, 220, 315]. 

Ціанкобаламін  підвищує ферментну діяльність залоз шлунку, 

кишечнику, підшлункової залози та печінки, стимулює розвиток корисної 

мікрофлори шлунково-кишкового тракту, підвищує засвоєння каротину й 

відкладення вітаміну А в організмі [39, 61, 89, 193]. 

При нестачі вітаміну В12 у тварин порушується обмін білків, вуглеводів, 

жирів, підвищується вміст залишкового нітрогену і сечовини у крові. 

Недостатній вміст цього вітаміну в організмі призводить до порушення 

кровотворення. У червоному кістковому мозку утворюється  багато 
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недозрілих клітин крові,  оскільки знижується синтез ДНК в еритро- і 

нормобластах і саме тому затримується їх ділення та дозрівання [226, 333]. У 

зв’язку з цим вміст гемоглобіну у крові різко знижується, порушується 

тканинне окиснення, гліколіз, знижується вміст і активність глютатіону [16, 

32, 50, 253, 327]. 

Добова потреба вітаміну В12 для молодняку свиней на відгодівлі при 

середньодобових приростах 800 г становить 1 мкг на 1 кг живої маси  [121, 

122]. 

Чисельними дослідженнями доведено, що потреба сільсько-

господарських тварин у різних  вітамінах залежить від виду, віку, статі, 

фізіологічного стану, рівня продуктивності, фізичного навантаження, сезону 

року та ін. [45, 75, 80, 87]. За даними  Хенінга А. (1976), Паєнка С.М., Гусака 

Я.С. (1988),  Вальдмана А.Р. (1993), Калашникова А.П. зі співавт. (2003), 

Ібатулліна І.І. зі співавт. (2007),  Проваторова Г.В. зі співавт. (2009) та ін. 

жуйні тварини водорозчинними вітамінами групи В забезпечуються за 

рахунок їх синтезу мікрофлорою рубця. Вітамін В1 у рубці жуйних тварин 

синтезується бактеріями виду Flavobacterium vitarumen [201]. 

В окремих дослідженнях встановлено, що інтенсивність синтезу 

вітамінів групи В мікрофлорою рубця у великої рогатої худоби залежить від 

складу раціону і фізичної характеристики кормів [9, 28, 42, 47, 89, 123, 177]. 

Зокрема, у дослідженнях Ступака Н. [9] проведених на вівцях відмічено, що 

при зменшенні в їх раціоні кількості протеїну знижується у вмістимому 

рубця рівень тіаміну, рибофлавіну і нікотинової кислоти. Зменшення 

інтенсивності синтезу у рубці великої рогатої худоби тіаміну, рибофлавіну і 

нікотинової кислоти відмічено при згодовуванні сіна низької якості [89], тоді 

як згодовування жуйним тваринам подрібненого зерна кукурудзи посилює 

синтез вітамінів групи В [28]. Дефіцит вітаміну В1 у великої рогатої худоби 

встановлено при наявності у раціоні великого вмісту розчинних вуглеводів і 

низькій кількості клітковини, а також при згодовуванні кормів із високим 

вмістом сульфатів і кормів, які сприяють різкому зниженні рН вмістимого 
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рубця [47]. 

У кінці 20 століття появились роботи у яких відмічено, що у зв’язку із 

ростом величини генетично успадкованої м’ясної і молочної продуктивності 

великої рогатої худоби синтезованих мікрофлорою рубця окремих вітамінів 

групи В є недостатньо для забезпечення їх високої продуктивності [20, 21, 

66, 91, 93, 150, 160, 162, 163, 174, 176, 199, 200, 268, 269, 270]. Зокрема, 

дослідженнями Стояновського С.В. і його учнів [20, 21, 61, 91, 158, 160, 198] 

проведених на молодняку великої рогатої худоби різного віку відмічено 

позитивний вплив на окремі показники фізіолого-біохімічного статусу, 

обміну білків, вуглеводів, ліпідів та енергії, а також продуктивність 

додавання до їх раціону у відповідній кількості вітаміну В6.  

У дослідженнях Феофілової Ю.Б. [174] встановлено, що раціони 

молодняку великої рогатої худоби і мікробний синтез в їх передшлунках не 

задовільняють їх потреби у вітамінах В1 і В2. 

Тарасов Д.С. [162, 163] відмітив, що додавання до раціону телят 

нікотинової кислоти дає позитивний ефект стосовно приросту, перетравлення 

поживних речовин, балансу азоту, кальцію і фосфору. 

Girard C.L. [268, 269, 270] спостерігав за парентерального введення 

коровам 160 мг фолієвої кислоти один раз на тиждень упродовж тільності і 

першого місяця лактації збільшення надоїв і вмісту білків у молоці. 

Підвищення надоїв у корів на 0,62 кг/день, кількості білка і жиру у молоці 

встановлено також за додавання до раціону корів нікотинової кислоти [150]. 

Яремко О.В. [199, 200] встановила, що додавання до раціону бичків 

вітаміну В6 покращує використання в їх організмі енергетичних субстратів, 

підвищує інтенсивність білкового обміну, гемоцитопоез, середньодобові 

прирости, швидкість та інтенсивність росту. 

1.5. Узагальнення до огляду літератури 

Детальний аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури показав, що у 

літературі відсутні повідомлення дослідження впливу корекції раціону 

великої рогатої худоби на різних етапах постнатального онтогенезу 
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збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексом основних вітамінів групи В 

у відповідних кількостях на окремі показники їх фізіологічного і біохімічного 

статусу, активність відповідних ферментних систем, гормональний статус, 

метаболізм поживних речовин, обмін білків, вуглеводів, ліпідів та енергії, 

функціонування різних органів і систем органів, стан природної 

резистентності (клітинної і гуморальної), процеси адаптації до чинників 

довкілля.  

Не знайдено у фаховій науковій літературі також роботи присвячені 

вивченню впливу корекції раціону бугайців на заключному етапі відгодівлі 

збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексом вітамінів групи В на їх 

фізіолого – біохімічний статус, продуктивність (загальний і середньодобовий 

прирости, швидкість та інтенсивність росту), забійний вихід, м’ясний 

коефіцієнт, хімічний склад, калорійність і якість м’язової тканини, а такі 

дослідження мають як теоретичний, так і практичний інтерес для біологічної 

науки, тваринництва і ветеринарної медицини. 

Виходячи із викладеного вище, враховуючи, що різні вітаміни групи В, 

які ситезуються у рубці жуйних тварин виконують життєво важливі функції, 

а генетично успадкований потенціал м’ясної  продуктивності  великої рогатої 

худоби постійно зростає метою нашої роботи було вивчити вплив корекції  

раціону бугайців на заключному етапі відгодівлі збалансованого за 

поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, 

Е комплексом основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у 

відповідних кількостях на окремі показники їх фізіолого – біохімічного 

статусу, неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності, обміну 

речовин (білків і вуглеводів), газоенергетичного обміну, а також 

продуктивність, забійний вихід, хімічний склад, калорійність і якість м’язової 

тканини та вирахувати економічну ефективність від їх застосування. 
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РОЗДІЛ ІІ 

  

 МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Експериментальна частина роботи виконана на кафедрі нормальної та 

патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

упродовж 2008 - 2011рр. Досліди проведено на клінічно здорових бугайцях 

української чорно-рябої молочної породи 12-місячного віку в умовах ПАФ 

“Білий стік” Сокальського району Львівської області. Для досягнення 

поставленої мети було проведено два етапи досліджень та виробничу 

перевірку.  

Метою першого етапу роботи було вивчити особливості фізіологічного 

стану, гуморальної і клітинної ланок неспецифічної резистентності та 

імунологічної реактивності, інтенсивності обміну речовин (білків, 

вуглеводів) і  газоенергетичного обміну бугайців української чорно-рябої 

молочної породи на відгодівлі за включення до раціону збалансованого за 

поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, 

Е добавки комплексу основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у 

відповідних кількостях, а також обґрунтувати найбільш ефективну кількість 

їх застосування. Для проведення експерименту з бугайців української чорно-

рябої молочної породи 12-місячного віку за принципом аналогів було 

сформовано 5 груп тварин  – контрольну (К) і 4 дослідні (Д1, Д2, Д3, Д4) по 6 

голів у кожній. Тривалість досліду становила 6 місяців. Утримання тварин 

відповідало загальноприйнятим технологічним вимогам стійлового 

прив’язного утримання даного господарства. Температурний і світловий 

режими відповідали рекомендованим санітарно-гігієнічним нормам. Бугайці 

усіх груп упродовж експерименту були клінічно здоровими. Раціони для 

вирощування бугайців складені відповідно до рекомендованих норм 

(Калашніков А.П. зі співавт., 2003) із врахуванням хімічного складу кормів 

даної місцевості, віку тварин, маси тіла і планованих середньодобових 
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приростів. Для бугайців використовували силосний тип відгодівлі з вільним 

доступом до автопоїлок. Бугайці К групи отримували основний раціон (ОР) 

збалансований за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е, а тваринам дослідних груп щоденно під 

час ранкової годівлі додатково вводили до основного раціону добавку 

комплексу вітамінів групи В (тіамін хлорид, рибофлавін, нікотинова кислота, 

піридоксин гідрохлорид, фолієва кислота, ціанкобаламін) у відповідних 

кількостях з розрахунку на 1 кг маси тіла. В основу нашого дозування різних 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) для бугайців дослідних груп на 

заключному етапі відгодівлі взято певний %  від рекомендованих  доз 

окремих вітамінів групи В для молодняку свиней на відгодівлі з планованим 

середньодобовим приростом 800 г (10 % - 1 дослідна група, 20 % - 2 дослідна 

група, 40 % - 3 дослідна група,  60 % - 4 дослідна група). Схема проведення 

досліду наведена у таблиці 1. 

Таблиця  1. 

Схема проведення досліду 

Групи тварин 

К-ть 

тварин 

у групі 

Дозування вітамінів: мг/кг маси тіла 

Контрольна (К) 6 Основний раціон  (ОР) 

Д
о

сл
ід

н
і 

(Д
) 

1 6 
ОР + вітаміни: В1 – 0,015; В2 – 0,03;   В5 – 0,5; 

В6 – 0,10;  В10 – 0,0012;  В12 – 0,0002. 

2 6 
ОР + вітаміни: В1 – 0,025; В2 – 0,04;   В5 – 0,8; 

В6 – 0,15;  В10 – 0,0020;  В12 – 0,0004.  

3 6 
ОР + вітаміни: В1 – 0,040;  В2 – 0,06; В5 – 1,2;  

В6 – 0,25; В10 – 0,0030; В12 – 0,0006. 

4 6 
ОР + вітаміни: В1 – 0,070;  В2 – 0,10; В5 – 2,0; 

В6 – 0,40; В10  – 0,0050;  В12 – 0,0010.  
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Усі експериментальні дослідження проведено відповідно до існуючих  

міжнародних вимог і норм гуманного ставлення до тварин (Страсбург, 1986 

р.; Закон України від 21.02.2006 р., № 3447-IV) [314]. Перед проведенням 

досліджень і взяттям матеріалу проводили клініко-фізіологічне обстеження 

поголів’я і визначали основні фізіологічні параметри здоров’я тварин: 

температуру, частоту пульсу і дихання. 

Матеріалом для досліджень слугувала венозна кров, яку відбирали з 

яремної вени бугайців усіх груп до ранкової годівлі у віці 12 місяців 

(інтактний період), а також через два, чотири та шість місяців згодовування 

добавки комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних 

кількостях.  

У венозній крові визначали – кількість еритроцитів 

фотоелектроколориметричним методом А.І. Воробйова [175], вміст 

гемоглобіну – за методикою Г.В. Дервіза, А.І. Воробйова [118]. 

Гематокритну величину визначали за допомогою гематокритних 

капілярів, шляхом їх центрифугування у спеціальній центрифузі (10 хвилин 

при 3000 обертів за хвилину), швидкість осідання еритроцитів (протягом 1 

години) – з допомогою піпеток Панченкова [83]. Кольоровий показник крові 

визначали за формулою [104]: 

Е

Г
пК

2
.. , 

де: 

К.п. - кольоровий показник крові; 

Г - вміст гемоглобіну у досліджуваній крові, виражений у г%. 

Е - кількість еритроцитів, виражена у Тера в літрі крові. 

 Кількість тромбоцитів і лейкоцитів підраховували у камері Горяєва.  

Лейкограму виводили на основі підрахунку та диференціації 200 клітин 

лейкоцитів у мазках крові пофарбованих за методикою Романовського-Гімза. 

При цьому враховувався розмір клітин, величина і форма ядра, наявність та 

колір зерен в цитоплазмі [83].  
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Кількість Т- і В-лімфоцитів досліджували за методикою спонтанного 

розеткоутворення з еритроцитами барана, описаною М. Jondall et al. у 

модифікації Г.Ф. Коромислова зі співавт. [175]. Фагоцитарну активність 

лейкоцитів оцінювали за методикою В.Ю. Чумаченка [190]. 

Бактерицидну активність сироватки крові визначали за методикою О.В. 

Смирнової і А.Т. Кузьміної [105]. Як еталон була використана мікробна 

культура білого стафілококу (штам 1623). У пробірку до 4,5 мл стерильного 

м'ясопептонного бульйону доливали 0,1 мл стандартизованої суспензії 

добової мікробної культури білого стафілококу (1 мл суспензії містив 125 

млн. мікробних клітин). Стандартизацію проводили на 

фотоелектроколориметрі, доводячи суспензію мікроорганізмів ізотонічним 

розчином натрію хлориду до оптичної щільності – 0,130. До зазначеної 

суміші доливали 1 мл сироватки, що досліджувалась, і зразу, після 

ретельного перемішування, визначали початкову оптичну щільність. Потім 

пробу ставили у термостат на 3 години при температурі +37,5
0
С Після цього 

повторно робили вимірювання оптичної щільності. Як паралельний контроль 

використовували суміш 5,5 мл м’ясопептонного бульйону і 0,1 мл 

стандартизованої суспензії. Нефелометрування проводилось у кюветах 

шириною 5 мм при зеленому світлофільтрі. 

Результат, який виражався у відсотках, визначали відношенням різниці 

у показниках оптичної щільності між початковим та повторним 

вимірюванням дослідної проби до такого ж показника у контролі. 

Лізоцимну активність сироватки крові визначали за методикою В.Г. 

Дорофейчука [87]. Як еталон використовували стандартизовану суспензію 

добової мікробної культури Micrococcus Iysodeicticus (штам 2665). Спочатку 

готували змив добової агарової культури мікрокока 0,5 % розчином натрію 

хлориду з подальшою стандартизацією цієї суспензії на ФЕК до 20 % 

світлопроникності. У стерильних умовах до 4,9 мл стандартизованої 

суспензії агарової мікробної культури мікрокока додавали 0,1 мл сироватки 

крові, що досліджувалась. Після ретельного переміщування на 

фотоелектроколориметрі відразу визначали початкову величину 
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світлопроникності. Решту суміші ставили у термостат на 2 години для 

інкубації при температурі +37,5
0
С з наступним її нефелометруванням. 

Визначення світлопроникності рідини проводили в кюветах шириною 3 мм 

за умов зеленого світлофільтра. Як контроль була використана дистильована 

вода. Лізоцимна активність сироватки у відсотках визначалась відношенням 

різниці у показниках світлопроникності суміші до і після інкубації у 

термостаті до її оптичної початкової щільності. 

Комплементарну активність сироватки крові визначали за методикою, 

описаною Р.П. Маслянком і співавт. [116]. Відповідно до якої активність 

комплементу визначають за типом – найбільшого розведення сироватки, яке 

забезпечує 50 % гемоліз 3-5 % суспензії еритроцитів вівці. Ступінь гемолізу 

вимірювали за допомогою спектрофотометра. За одиницю активності 

комплемента брали ту його кількість, яка сприяє 50 % лізису 0,5 мл 

сенсибілізованих еритроцитів барана. 

Вміст імуноглобулінів у сироватці крові визначили цинк-сульфатним 

тестом за методикою В.П. Литвіна і І.М. Тарабари [104]. Суть методики 

заключається у поєднанні сульфатом цинку білків (імуноглобулінів) 

сироватки крові, внаслідок чого відбувається помутніння рідини. За 

показником степеня каламутності при проведенні колориметрії 

(використовували стандартизовану калібрувальну криву), визначили 

загальний вміст імуноглобулінів у сироватці крові. 

У сироватці венозної крові визначали вміст загального білка за 

допомогою рефрактометра  ІРФ-22, білкові фракції –  методом електрофорезу 

в агаровому гелі в модифікації С.А. Карпюка [175]. Вміст білкових фракцій 

визначали прямим скануванням пластин (ПААГ) на аналізаторі фореграм 

АФ-1 при довжині хвилі 610 нМ. Активність аспартатамінотрансферази 

(АсАТ) (К.Ф.2.6.1.1.) та аланінамінотрансферази (АлАТ) (К.Ф.2.6.1.2.) 

визначали за методом Райтмана і Френкеля [103], лактатдегідрогенази (ЛДГ) 

(К.Ф. 1.1.1.27) визначали за методикою Севела – Товарека [87], активність 

піруватдегідрогенази (ПДД) (К.Ф. 1.2.4.1) – за методом Лоурі – Фоліна [118] 

з використанням наборів реактивів фірми “Філісіт Діагностика”.  
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Концентрацію глюкози у венозній крові визначали за допомогою 

ортотулоїдинового реактиву за методикою E. Hultmana [105], молочну 

кислоту – параоксидифеніловим методом J.B. Barkera, W.H. Summersona [87], 

суть якого зводиться до того, що молочна кислота з сірчаною кислотою при 

нагріванні перетворюється в оцтовий альдегід, який визначається 

колориметрично по реакції з лужним розчином параоксидифеніламіну при 

наявності іонів міді. 

Вміст піровиноградної кислоти визначали за методикою T.E. Fridemana 

et G.E. Haugena [104], суть якої базується на реакції піровиноградної кислоти 

з 2,4-динітрофенілгідразином утворювати гідрозан, який з лугом дає сполуку 

коричнево-червоного кольору. Інтенсивність кольору прямо пропорційна 

вмісту піровиноградної кислоти в розчині і визначається 

фотоколориметрично. 

Окремо проводили дослідження  інтенсивності газоенергетичного 

обміну відкритим масковим методом Дуглас – Холдена (Надальяк Є.А. зі 

співавт., 1977), який включає наступні етапи: 

- визначення частоти дихання; 

- вимірювання хвилинної легеневої вентиляції у дослідних тварин із 

допомогою респіраторної маски, мішка Дугласа і газового лічильника; 

- взяття проби видихуваного повітря із мішка Дугласа у скляний 

реципієнт (приймач); 

- аналіз газів проби видихуваного повітря з допомогою газоаналізатора 

Холдена. 

Для вимірювання об’єму видихуваного повітря використовували 

спеціальні респіраторні маски, змонтовані співробітниками кафедри 

фізіології і бджільництва Львівської національної академії ветеринарної 

медицини імені С.З. Гжицького. Причому, для кожної вікової групи тварин 

виготовляли і використовували респіраторні маски відповідної величини 

[104]. Від видихуваного клапану респіраторної маски відходить гофрована 

трубка, яку з допомогою 3-х ходового крану з’єднували з мішком Дугласа 

(об’ємом від 100 до 500 літрів). 
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Проведенню дослідів передував період приручення тварин до умов 

експерименту, особливо до дихання через респіраторну маску. Збирання 

видихуваного повітря у мішок Дугласа проводили протягом 5-10 хвилин. У 

цей час визначили частоту дихання, а також температуру повітря в 

приміщенні і величину барометричного тиску. 

Для визначення складу видихуваного повітря із мішка Дугласа 

забирали пробу повітря в реципієнт (скляний спеціальний резервуар) через 

гумову трубку, вмонтовану в горловину мішка. 

Процентний вміст кисню і вуглекислого газу у видихуваному повітрі 

визначали при допомозі газоаналізатора Холдена (Надальяк Є.А. зі співавт., 

1977) [104]. 

Для поглинання вуглекислого газу використовували 10% розчин КОН, 

а для поглинання кисню – гідросульфіт натрію (7,0 г) та індигокармін (0,75 г) 

розчинені в 10 % розчині КОН (50 мл). 

Після цих визначень методом математичних розрахунків у дослідних 

тварин вираховували абсолютні і відносні (з розрахунку на 1 кг живої маси) 

показники хвилинної вентиляції легень, споживання кисню, виділення 

вуглекислого газу, затрати енергії (теплопродукцію), а також дихальний 

коефіцієнт. Величину дихального коефіцієнту визначали методом 

математичних розрахунків за формулою: 

2

2

O

СO
ДК

, 

де:  СО2- об’єм виділеного вуглекислого газу за відповідний відрізок часу; 

      О2 - об’єм спожитого кисню за цей же проміжок часу. 

Метою другого етапу досліджень було з’ясувати рівень 

продуктивності, загальний і середньодобовий приріст, швидкість та 

інтенсивність росту забійний вихід, хімічний склад, калорійність та якість 

м’язової тканини, і дати економічне обґрунтування добавки комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) до основного раціону для бугайців 

української чорно-рябої молочної породи на заключному етапі відгодівлі. 
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Другий етап експерименту було проведено на бугайцях К і Д3, Д4 груп, які 

були використані для досліджень на першому етапі роботи і у яких, за 

результатами фізіолого-біохімічних та імунологічних досліджень виявлено 

найкращі результати через 2, 4 та 6 місяців згодовування комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12). 

У віці 18 місяців визначали показники продуктивності бугайців за 

корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у 

відповідних кількостях. Зважування тварин проводили на початку і в кінці 

досліду (через 6 місяців). Середньодобовий приріст, швидкість та 

інтенсивність росту визначали за загальноприйнятими формулами. Також 

був проведений забій тварин. Вгодованість туш визначали за відповідним 

стандартом (ГОСТ 779–87), а вихід туш та інших продуктів забою – ваговим 

методом, їх морфологічний склад – методом обвалювання після 24-годинного 

витримування в охолоджувальній камері при температурі 0…+4
о
С з 

наступним розрахунком м’ясного коефіцієнта.  

Матеріалом для досліджень хімічного складу, калорійності та якості 

м’язової тканини слугував найдовший м’яз спини бугайців. У пробах 

м’язової тканини визначали: вміст білка за К’єльдалем, вміст жиру за 

Сокслетом, кількість сухої речовини – методом висушування тканини при 

температурі +105 
0
С до постійної ваги, золу – спалюванням наважки у 

муфельній печі при температурі +500 
0
С, а концентрацію глікогену – за 

методикою Гуди і співавт. [150]. Вміст оксипроліну у м’язовій тканині 

визначали за методикою Г.П. Дінарієвої зі співавт. [175], а триптофану – за 

методикою F. Fische (1960), що описана П.П. Остапчуком [87].   

Калорійність м’язової тканини вираховували розрахунковим методом 

[150] на основі хімічного аналізу за формулою: 

X=[С-Ж+З] 17,17+Ж 38,94, 

де: 

Х – калорійність 100 грамів продукту, кДж; 

С – суха речовина; 
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Ж – вміст жиру; 

З – вміст золи.
 

 

Економічну ефективність корекції раціону бугайців на заключному 

етапі відгодівлі комплексом вітамінів групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) для 

підвищення продуктивності вираховували за загальноприйнятою методикою 

[137]. 

Статистичну обробку одержаних цифрових даних проводили за 

допомогою програми Statystika для Windows XP з використанням t–критерію 

Стьюдента (Ойвін І.А., 1960) [137]. Визначали ступінь вірогідності різниці 

(р) між досліджуваними показниками тварин контрольної і дослідних груп на 

першому та другому етапі  досліджень. Результати середніх значень вважали 

статистично вірогідними при р<0,05 
*
, р<0,01 

**
, р<0,001 

***
. 
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РОЗДІЛ ІІІ  

 

ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Фізіологічний статус, стан резистентності та інтенсивність обміну 

речовин і енергії у бугайців на відгодівлі за корекції їх раціону 

комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) 

 

3.1.1. Морфофункціональні показники крові бугайців на відгодівлі за 

корекції раціону комплексом вітамінів групи В  

(В1,  В2,  В5, В6, В10, В12)  

 

Як відомо, кров разом з тканинною рідиною і лімфою формує 

внутрішнє середовище організму, а, проходячи через тканини й органи, 

забезпечує їх поживними і мінеральними речовинами, вітамінами, 

ферментами, гормонами і транспортує від них до органів виділення кінцеві 

продукти обміну речовин [22, 40, 100]. З огляду на це, система крові 

являється віддзеркаленням функціонального стану організму в цілому. 

Доведено, що забезпечення організму великої рогатої худоби в оптимальній 

кількості білками, жирами, вуглеводами, мінеральними речовинами і 

вітамінами обумовлює суттєвий вплив на інтенсивність реакцій анаболізму 

та катаболізму і відповідно на склад крові та процеси гемопоезу [136, 260, 

317].  

У зарубіжній і вітчизняній літературі ми не знайшли повідомлень щодо 

дослідження морфофункціональних показників крові бугайців української 

чорно-рябої молочної породи на відгодівлі за корекції їх раціону 

комплексом основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12). Такі 

дослідження мають як науково-теоретичне, так і практичне значення для 

тваринництва і ветеринарної медицини. 

Перед проведенням досліду по вивченню впливу додаткового введення 

добавки комплексу водорозчинних вітамінів групи В до раціону бугайців 
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української чорно-рябої молочної породи на відгодівлі було досліджено 

показники морфофункціонального стану крові піддослідних тварин у віці 12 

місяців (інтактний період). Результати досліджень морфологічних 

показників периферичної венозної крові, які характеризують фізіологічний 

стан бугайців української чорно-рябої молочної породи у віці 12 місяців 

наведено у таблиці 3.1. 

Аналіз отриманих результатів морфологічного складу крові у бугайців 

перед постановкою тварин на відгодівлю показав, що величини 

досліджуваних показників знаходились в межах фізіологічної норми для 

тварин даної вікової категорії. Зокрема, кількість еритроцитів у тварин К 

групи складала 5,7±0,2 Т/л, концентрація гемоглобіну становила 104,8±3,7 

г/л,   середня концентрація гемоглобіну в одному еритроциті (MCH) 

складала 32,75±0,35 %, а середній об’єм одного еритроцита (СОЕ) 

коливався в межах 56,14±0,21 мкм
3
. Що стосується показника вмісту 

гемоглобіну в одному еритроциті (MCV), то встановлено, що величина 

цього показника в крові бугайців 12-місячного віку К групи складала 

18,39±0,23 пг. При визначенні колірного показника було встановлено, що 

його величина у бугайців К групи становила 0,92±0,06, величина ШОЕ – 

1,04±0,03 мм/год, а величина гематокриту складала 0,32±0,04 л/л. Кількість 

лейкоцитів у крові бугайців К групи складала 7,8±0,3 Г/л, а число 

тромбоцитів – 325,2±12,6 Г/л. 

 Встановлено, що кількість еритроцитів  у крові бугайців К, Д1, Д2, Д3, 

Д4 груп 12-місячного віку знаходилася в межах 5,8±0,4 – 5,7±0,2 Т/л, вміст 

гемоглобіну в крові тварин контрольної і дослідних груп коливався в межах 

104,2±4,5 – 106,2±2,8 г/л. Що стосується індексів еритроцитів, то 

встановлено, що величина показника MCV у крові бугайців К, Д1, Д2, Д3, Д4 

груп складала 18,16±0,19 – 18,61±0,17 пг, величина МСН була в межах 

31,91±0,46 – 33,06±0,42 %, а величина показника СОЕ коливалася в межах 

56,14±0,18 – 57,14±0,29 мкм
3
. Статистично вірогідних міжгрупових різниць 

не виявлено і у величині колірного показника та швидкості осідання 
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еритроцитів, числові значення яких у тварин досліджуваних груп відповідно 

коливались в межах 0,91±0,04 – 0,93±0,06 та 1,02±0,03 – 1,08±0,05 мм/год.   

 

Таблиця 3.1 

Морфофункціональні показники крові бугайців 12-місячного віку 

(М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин  

К  Д1  Д2 Д3 Д4 

Гематокритна 

величина, л/л  

0,32 

±0,04 

0,33 

±0,03 

0,32 

±0,03  

0,32 

±0,05  

0,33 

±0,04  

Кількість 

еритроцитів, Т/л  

5,7 

±0,2 

5,8 

±0,4 

5,7 

±0,3 

5,7 

±0,2 

5,8 

±0,2 

Кількість лейкоцитів, 

Г/л 

7,8 

±0,3 

8,0 

±0,4 

7,9 

±0,5 

8,2 

±0,4 

8,1 

±0,3 

Кількість 

тромбоцитів, Г/л  

325,2 

±12,6 

337,5 

±16,3 

321,7 

±17,4 

329,4 

±14,8 

330,0 

±11,7 

Вміст гемоглобіну, 

г/л  

104,8 

±3,7 

105,3 

±4,2 

104,2 

±4,5 

105,8 

±3,9 

106,2 

±2,8 

Колірний показник  
0,92 

±0,06 

0,91 

±0,04 

0,93 

±0,05 

0,93 

±0,06 

0,92 

±0,03 

MCV, пг 
18,39 

±0,23 

18,16 

±0,19 

18,61 

±0,17 

18,56 

±0,21 

18,31 

±0,27 

MCH, % 
32,75 

±0,35 

31,91 

±0,46 

32,56 

±0,54 

33,06 

±0,42 

32,18 

±0,22 

СОЕ, мкм
3
 

56,14 

±0,21 

56,90 

±0,38 

57,14 

±0,29 

56,14 

±0,18 

56,90 

±0,39 

ШОЕ, мм/год 
1,04 

±0,03 

1,08 

±0,05 

1,02 

±0,03 

1,07 

±0,04 

1,05 

±0,03 

Аналізуючи отримані дані стосовно кількості лейкоцитів і тромбоцитів у 

крові бугайців контрольної і дослідних груп було встановлено, що числові 
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значення даних показників у бугайців досліджуваних груп 12-місячного віку 

також не виходили за межі фізіологічної норми і становили відповідно 

7,8±0,3; 8,0±0,4; 7,9±0,5; 8,2±0,4; 8,1±0,3 Г/л та  325,2±12,6; 337,5±16,3; 

321,7±17,4; 329,4±14,8; 330,0±11,7 Г/л, а величина гематокриту у тварин 

дослідних груп коливалась в межах 0,33±0,04 – 0,32±0,05 л/л. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання до 

основного раціону бугайців дослідних груп збалансованого за поживними і 

мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у різних кількостях протягом 6 

місяців по-різному впливає на більшість досліджуваних показників 

гемопоезу, а також на гематокритну величину, вміст гемоглобіну, колірний 

показник  і швидкість осідання еритроцитів. У таблиці 3.2  наведено отримані 

результати досліджень морфофункціональних показників крові бугайців на 

відгодівлі через 2 місяці згодовування добавки комплексу основних вітамінів 

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12).  

З даних таблиці 3.2 видно, що через 2 місяці згодовування бугайцям на 

відгодівлі комплексу вітамінів групи В у різних кількостях статистично 

вірогідно зростає лише кількість еритроцитів відповідно до 6,5±0,2 та 6,6±0,2 

Т/л у крові бугайців Д3 і Д4 груп, що було на 16,1 та 17,9 % (р<0,05)  більше 

порівняно з контролем, а також вміст гемоглобіну до 118,9±5,9 та 120,2±6,2 

г/л, що було на 15,7 та 16,9 % (р<0,05) більше по відношенню до тварин К 

групи. Що стосується досліджуваних показників у бугайців Д1 і Д2 груп, то 

зміни їх величин не суттєві порівняно із тваринами К групи. 

Аналізуючи отримані числові значення таблиці 3.2. видно, що 

згодовування бугайцям Д1, Д2, Д3, Д4 груп добавки комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у різних кількостях протягом 2 місяців не 

проявило суттєвого впливу і на колірний показник крові. Числове значення 

цього показника у бугайців К групи складало 0,92±0,03, а у тварин  Д1, Д2, 

Д3, Д4 груп становило відповідно 0,92±0,02; 0,91±0,03; 0,91±0,04 та 

0,91±0,03. Не виявлено статистично вірогідних міжгрупових різниць і у 
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показниках індексів еритроцитів у тварин дослідних груп по відношенню до 

К групи.  

Таблиця 3.2 

Морфофункціональні  показники крові бугайців на відгодівлі через 

2 місяці згодовування вітамінів групи В (М±m, n=6) 

 

Показники 
Групи тварин  

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Гематокритна 

величина, л/л 

0,31 

±0,03 

0,32 

±0,04 

0,34 

±0,03 

0,37 

±0,03 

0,37 

±0,02 

Кількість 

еритроцитів, Т/л 

5,6 

±0,4 

5,9 

±0,5 

6,1 

±0,3 

6,5 

±0,2* 

6,6 

±0,2* 

Кількість лейкоцитів, 

Г/л 

7,6 

±0,2 

7,7 

±0,3 

8,3 

±0,4 

8,6 

±0,4* 

8,7 

±0,3* 

Кількість 

тромбоцитів, Г/л 

339,4 

±14,9 

347,9 

±15,7 

352,3 

±16,5 

364,2 

±14,2 

364,5 

±17,3 

Вміст гемоглобіну, 

г/л 

102,8 

±4,8 

108,0 

±4,5 

111,4 

±5,1 

118,9 

±5,9* 

120,2 

±6,2* 

Колірний показник 
0,92 

±0,03 

0,92 

±0,02 

0,91 

±0,03 

0,91 

±0,04 

0,91 

±0,03 

MCV, пг 
19,04 

±0,17 

18,31 

±0,14 

18,26 

±0,21 

18,29 

±0,15 

18,20 

±0,24 

MCH, % 
33,16 

±0,33 

34,75 

±0,41 

32,76 

±0,36 

32,14 

±0,47 

32,46 

±0,39 

СОЕ, мкм
3
 

55,36 

±0,42 

54,23 

±0,34 

55,74 

±0,28 

56,92 

±0,29 

56,06 

±0,23 

ШОЕ, мм/год 
1,07 

±0,04 

1,09 

±0,07 

1,12 

±0,05 

1,14 

±0,04 

1,14 

±0,05 
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Зокрема, у крові бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп  величина MCV складала 

18,31±0,14; 18,26±0,21; 18,29±0,15 та 18,20±0,24 пг проти контролю – 

19,04±0,17 пг (р>0,05), величина MCН відповідно становила 34,75±0,41; 

32,76±0,36; 32,14±0,47 та 32,46±0,39 % проти контролю – 33,16±0,33 % 

(р>0,05), а середній об’єм одного еритроцита складав 54,23±0,34 55,74±0,28; 

56,92±0,19 та 56,06±0,23 мкм
3  

проти контролю – 55,36±0,42 мкм
3
 (р>0,05).  

Гематокритна величина у тварин К групи становила 0,31±0,03 л/л, а у 

бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 групи величина цього показника становила 0,32±0,04; 

0,34±0,03; 0,37±0,03 та 0,37±0,02 л/л відповідно (р>0,05). 

Поряд із підвищенням кількості еритроцитів за умови корекції раціонів 

комплексом вітамінів групи В виявлено також незначні зміни у швидкості 

осідання еритроцитів у периферичній крові бугайців на відгодівлі. Так, 

величина ШОЕ у тварин К групи становила 1,07±0,04 мм/год, а у бугайців Д1, 

Д2, Д3, Д4 груп відповідно 1,09±0,07; 1,12±0,05; 1,14±0,04 та 1,14±0,05 мм/год 

(р>0,05). 

Що стосується кількості лейкоцитів, то не встановлено статистично 

вірогідних міжгрупових різниць у числових значеннях цього показника у 

тварин К та Д1, Д2 груп через 2 місяці згодовування добавки комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12). Однак,  встановлено статистично  

вірогідне зростання кількості лейкоцитів у крові бугайців Д3 і Д4 груп до 

8,6±0,4 та 8,7±0,3 Г/л, що було на 13,2 та 14,5 %  (р<0,05) більше порівняно з 

тваринами К групи. По відношенню до інших формених елементів крові 

виявлено, що кількість тромбоцитів у тварин К групи становила 339,4±14,9 

Г/л, а у бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп число кров’яних пластинок залишалось 

майже на тому ж рівні (347,9±15,7; 352,3±16,5; 364,2±14,2  та 364,5±17,3 Г/л). 

У таблиці 3.3  наведено отримані результати морфофункціональних 

показників крові бугайців на відгодівлі за впливу добавки комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідній кількості через 4 

місяці їх згодовування. Аналізуючи результати, наведені у таблиці 3.3, видно 
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позитивну динаміку зростання величин досліджуваних показників, 

насамперед у тварин Д3 і Д4 груп. 

Таблиця 3.3 

Морфофункціональні показники крові бугайців на відгодівлі через 

4 місяці згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12)   

(М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин  

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Гематокритна 

величина, л/л  

0,30 

±0,04 

0,31 

±0,05 

0,33 

±0,07 

0,36 

±0,05 

0,36 

±0,03 

Кількість 

еритроцитів, Т/л 

5,5 

±0,14 

5,8 

±0,16 

6,2 

±0,22* 

6,6 

±0,18** 

6,7 

±0,24** 

Кількість лейкоцитів, 

Г/л 

7,4 

±0,3 

7,6 

±0,5 

8,2 

±0,4* 

8,4 

±0,3* 

8,5 

±0,2* 

Кількість 

тромбоцитів, Г/л 

331,8 

±11,4 

333,5 

±13,7 

334,8 

±15,6 

342,0 

±12,8 

341,7 

±14,2 

Вміст гемоглобіну, 

г/л 

100,3 

±3,6 

105,9 

±4,2 

112,1 

±4,9* 

119,2 

±3,7** 

121,1 

±3,3** 

Кольоровий показник 
0,91 

±0,03 

0,91 

±0,05 

0,90 

±0,04 

0,90 

±0,04 

0,90 

±0,05 

MCV, пг 
18,24 

±0,27 

18,26 

±0,16 

18,08 

±0,13 

18,06 

±0,22 

18,07 

±0,20 

MCH, % 
33,43 

±0,38 

33,09 

±0,49 

32,03 

±0,26 

33,11 

±0,32 

33,64 

±0,21 

СОЕ, мкм
3
 

54,55 

±0,19 

55,17 

±0,27 

56,45 

±0,36 

54,55 

±0,31 

53,73 

±0,29 

ШОЕ, мм/год 
1,14 

±0,03 

1,17 

±0,04 

1,22 

±0,03* 

1,26 

±0,04* 

1,27 

±0,05* 
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Зокрема, встановлено статистично вірогідне зростання у периферичній 

крові бугайців Д2, Д3, Д4 груп кількості еритроцитів відповідно на 12,7 

(р<0,05), 20,0 (р<0,01) та 21,8 % (р<0,01) і вмісту гемоглобіну на 11,8 

(р<0,05), 18,9 (р<0,01) та 20,7 %  (р<0,01) порівняно із тваринами К групи. У 

тварин Д1 групи величини досліджуваних показників практично не 

відрізнялися від даних К групи (таблиця 3.3). 

Одночасно з цим, не виявлено статистично вірогідних міжгрупових 

різниць  у величині досліджуваних нами таких показників крові бугайців, як 

колірний показник крові та індекси еритроцитів (середній вміст гемоглобіну 

в одному еритроциті, середню концентрацію гемоглобіну в одному 

еритроциті, середній об’єм одного еритроцита), а також кількість 

тромбоцитів за час 4-місячного згодовування добавки комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12), оскільки числові значення  цих показників 

майже не відрізнялись у тварин К та дослідних груп. Не виявлено 

статистично вірогідних відхилень і у величині гематокриту, значення якого у 

бугайців К групи становило  0,30±0,04 л/л (табл. 3.3), а у тварин Д1, Д2, Д3, Д4 

груп  відповідно – 0,31±0,05; 0,33±0,07; 0,36±0,05 та 0,36±0,03 л/л (р>0,05). 

Разом з тим, встановлено позитивний вплив добавки до раціону 

бугайців на відгодівлі комплексу водорозчинних вітамінів групи В (В1, В2,  

В5, В6, В10, В12) у різних кількостях на величину ШОЕ у венозній крові 

тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп. Величина ШОЕ у тварин К групи становила 

1,14±0,03 мм/год; а у бугайців  Д1, Д2, Д3, Д4 груп вона відповідно складала 

1,17±0,04 (р>0,05); 1,22±0,03 (р<0,05); 1,26±0,04 (р<0,05) та 1,27±0,05 мм/год 

(р<0,05), що перевищувало показники тварин К групи відповідно на 2,6; 7,0; 

10,5 та 11,4 %. 

У крові бугайців К групи число лейкоцитів становило 7,4±0,3 Г/л, а у 

тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп їх кількість була більшою і відповідно складала 

7,6±0,5; 8,2±0,8; 8,4±0,3 та 8,5±0,2 Г/л. Зокрема, у крові бугайців Д3, Д4 груп 

величина цього показника статистично вірогідно зростала на 13,5 та 14,9 % 

(р<0,05) порівняно із тваринами К групи.  У бугайців Д1, Д2  груп, яким до 
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раціону додавали меншу кількість вітамінів групи В, величина цього 

показника була вищою, відповідно, лише на 2,7 та 10,8 % порівняно з К 

групою (р>0,05). 

 У таблиці 3.4 наведено отримані результати досліджень 

морфофункціональних показників крові бугайців на відгодівлі за впливу 

добавки до раціону комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) через 

6 місяців їх згодовування.  

Як видно з таблиці 3.4 додавання до раціону бугайців дослідних груп 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у різних кількостях 

упродовж 6 місяців проявилось більш суттєвим впливом на кількість 

еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, а також на гематокритну величину, 

вміст гемоглобіну і швидкість осідання еритроцитів порівняно з отриманими 

результатами дослідження через 2 та 4 місяці згодовування комплексу 

вітамінів групи В.  

Насамперед, виявлено статистично вірогідне зростання кількості 

еритроцитів у крові бугайців  Д2, Д3, Д4 груп відповідно до 6,6±0,4; 7,3±0,2 та 

7,4±0,3 Т/л, що було вищим на 15,8 (р<0,05); 28,1 (р<0,01) та 29,8 % (р<0,01)  

порівняно із тваринами К групи. Отримані числові значення не виходили за 

верхню межу фізіологічної норми для даного віку тварин. Відповідно, 

виявлено також вищу концентрацію гемоглобіну у крові бугайців Д2, Д3, Д4 

груп, що було на 14,3 (р<0,05), 24,4 (р<0,001) та 26,8 % (р<0,001)  більше 

порівняно з тваринами К групи. Гематокритна величина (табл. 3.4) у тварин 

К групи становила 0,31±0,02 л/л, а у бугайців Д2, Д3, Д4 груп величина цього 

показника зросла до 0,35±0,01; 0,39±0,02 та 0,40±0,02 л/л, що було більше на 

12,9 (р<0,05); 25,8 (р<0,01) та 29,0 % (р<0,01)  порівняно з контролем. 

Подібну динаміку змін порівняно із загальною кількістю еритроцитів та 

показником гематокриту крові бугайців за впливу добавки комплексу 

вітамінів групи В виявлено і у показнику швидкості осідання еритроцитів у 

крові тварин дослідних груп. 
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Так, у бугайців  Д2, Д3, Д4 груп показник ШОЕ був вищим на 13,4 

(р<0,05); 17,9 (р<0,01) та 18,8 % (р<0,01) порівняно із тваринами К групи. У 

бугайців Д1 групи величини досліджуваних показників майже не відрізнялись 

від тварин К групи. 

Таблиця 3.4 

Морфофункціональні показники крові бугайців на відгодівлі за  

згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) упродовж 

 6 місяців (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин  

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Гематокритна 

величина, л/л 

0,31 

±0,02 

0,33 

±0,03 

0,35 

±0,01* 

0,39 

±0,02** 

0,40 

±0,02** 

Кількість еритроцитів, 

Т/л 

5,7 

±0,2 

6,2 

±0,3 

6,6 

±0,4* 

7,3 

±0,2*** 

7,4 

±0,3*** 

Кількість лейкоцитів, 

Г/л 

7,9 

±0,2 

8,2 

±0,4 

8,8 

±0,2* 

9,1 

±0,3** 

9,3 

±0,4** 

Кількість тромбоцитів, 

Г/л 

348,5 

±17,5 

350,8 

±18,7 

353,7 

±21,3 

360,4 

±18,9 

362,8 

±16,9 

Вміст гемоглобіну, г/л 
102,7 

±4,0 

109,6 

±4,8 

117,4 

±4,9* 

127,8 

±2,8*** 

130,2 

±3,5*** 

Колірний показник 
0,90 

±0,05 

0,88 

±0,04 

0,88 

±0,02 

0,88 

±0,03 

0,88 

±0,04 

MCV, пг 
18,02 

±0,13 

17,68 

±0,14 

17,79 

±0,17 

17,64 

±0,25 

17,60 

±0,16 

MCH, % 
33,12 

±0,35 

33,21 

±0,28 

33,54 

±0,42 

32,78 

±0,31 

32,55 

±0,32 

СОЕ, мкм
3
 

54,39 

±0,24 

53,23 

±0,36 

53,03 

±0,29 

53,42 

±0,17 

54,05 

±0,24 

ШОЕ, мм/год 
1,12 

±0,05 

1,16 

±0,06 

1,27 

±0,04* 

1,32 

±0,04** 

1,33 

±0,05** 
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Одночасно з цим, у крові тварин дослідних груп встановлено 

збільшення кількості лейкоцитів. Статистично вірогідні зміни встановлено у 

бугайців Д2, Д3, Д4 груп (табл. 2). Так, у бугайців К групи кількість 

лейкоцитів становила 7,9±0,2 Г/л, а у тварин Д2, Д3, Д4 груп їх кількість 

зросла до 8,8 ±0,2; 9,1±0,3 та 9,3±0,4 Г/л, що було на 11,4 (р<0,05); 15,2 

(р<0,01) та 17,7 % (р<0,01) більше порівняно з контролем.  

Що стосується вмісту тромбоцитів, то виявлено, що їх кількість у 

крові бугайців К групи становила 348,5±17,5 Г/л, у тварин Д1 і Д2 груп 

число кров’яних пластинок залишалось майже на тому ж рівні (350,8±18,7 

та 353,7±21,3 Г/л), а у бугайців Д3 і Д4 груп цей показник підвищився до 

360,4±18,9 і 362,8±16,9 Г/л, проте зміни не є статистично вірогідними 

(р>0,05). 

Що стосується змін колірного показника крові та індексів еритроцитів 

(MCV, MCH, середній об’єм одного еритроцита) венозної крові бугайців, які 

отримували добавку комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) в 

різних кількостях після 6-місячного їх застосування, то слід відзначити, що 

величини цих показників не відрізнялись суттєво у тварин контрольної та 

дослідних груп і перебували у межах фізіологічної норми для бугайців 

даного віку.  

Аналізуючи лейкограму крові бугайців 12-місячного віку (перед 

початком застосування комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), 

результати якої наведені у таблиці 3.5, необхідно відзначити, що кількість 

різних видів лейкоцитів у крові тварин даного віку перебувала в межах 

фізіологічної норми. 

Кількість базофілів у крові бугайців К групи складала 0,9±0,2 %, в той 

час, коли у крові тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп величина цього показника 

коливалася в межах 1,0±0,2 та 1,1±0,3 %; кількість еозинофілів – відповідно 

5,5±0,5 та 5,7±0,5 %; кількість лімфоцитів – 55,4±2,1 та 55,7±2,2 % і кількість 

моноцитів – 3,7±0,5 та 3,9±0,5 %. 
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У результаті проведених досліджень було встановлено, що додавання до 

основного раціону бугайців дослідних груп збалансованого за поживними і 

мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е добавки 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у різних кількостях 

обумовлювало зміни у показниках лейкограми тварин.   

Через 2 місяці додавання до основного раціону комплексу вітамінів 

групи В (табл. 3.6) статистично вірогідних міжгрупових різниць у різних 

видах лейкоцитів тварин контрольної і дослідних груп виявлено не було.  

Таблиця 3.5 

Лейкограма  крові бугайців 12-місячного віку в інтактний період  

(М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Базофіли, % 0,9±0,2 1,0±0,3 1,0±0,2 1,1±0,2 1,1±0,3 

Еозинофіли, % 5,7±0,4 5,5±0,5 5,6±0,4 5,6±0,4 5,7±0,5 

Н
е
й

тр
о

ф
іл

и
: 

%
 

Паличко-

ядерні 
4,6±0,5 4,5±0,3 4,5±0,3 4,6±0,5 4,6±0,4 

Сегменто-

ядерні 
29,7±1,7 29,5±2,5 29,6±2,8 29,3±1,9 29,5±1,4 

Лімфоцити, % 55,2±2,3 55,6±2,1 55,5±2,4 55,7±2,2 55,4±2,1 

Моноцити, % 3,9±0,4 3,9±0,5 3,8±0,6 3,8±0,5 3,7±0,5 

 

Проте, аналізуючи дані таблиці 3.6 видно, що у крові бугайців 

дослідних груп спостерігалось деяке зростання відсотку лімфоцитів. У 

тварин Д1 і Д2 груп кількість базофілів, еозинофілів, нейтрофілів та 

моноцитів у відсотковому співвідношенні залишалася на рівні величини 

цього показника у бугайців К групи, тоді як у тварин Д3 і Д4 груп ці 

показники були дещо знижені. 
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Таблиця 3.6 

Лейкограма крові бугайців на відгодівлі за впливу комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) через 2 місяці дослідного 

періоду (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Базофіли, % 1,2±0,3 1,2±0,4 1,1±0,3 1,1±0,5 1,0±0,5 

Еозинофіли, % 4,9±0,3 4,8±0,5 4,6±0,5 4,4±0,3 4,3±0,4 

Н
е
й

тр
о

ф
іл

и
: 

%
 

Паличко-

ядерні 
4,7±0,4 4,7±0,4 4,7±0,4 4,6±0,5 4,5±0,3 

Сегменто

-ядерні 
29,8±1,1 29,6±1,2 29,4±1,4 28,9±1,3 28,8±1,2 

Лімфоцити, % 54,6±1,9 54,9±2,7 55,5±2,9 56,4±2,4 56,9±1,7 

Моноцити, % 4,8±0,4 4,8±0,3 4,7±0,3 4,6±0,4 4,5±0,4 

 

У таблиці 3.7  наведено результати досліджень лейкограми крові 

бугайців на відгодівлі через 4 місяці згодовування добавки до соновного 

раціону комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12). З даних таблиці 

3.7 видно, що у крові тварин Д1 і Д2 груп відсоток різних видів лейкоцитів 

залишався на рівні величин цього показника бугайців К групи, тоді як у 

тварин Д3 і Д4 груп спостерігали статистично вірогідні зміни у відсотку 

еозинофілів і лімфоцитів.  

Так, у тварин  К групи кількість еозинофілів складала 5,7±0,5 %, а у 

крові бугайців Д3 і Д4 груп вона відповідно зменшилась до 4,3±0,3 % 

(р<0,05) та 4,2±0,4 % (р<0,05).  

Відсоток лімфоцитів у периферичній венозній крові бугайців  Д3 і Д4 

груп навпаки зростав порівняно з  тваринами К групи (55,4±1,3 %) і 

становив 59,2±1,1 (р<0,05) та 59,7±1,2 % (р<0,05), що було більшим на 6,8 

та 6,9 % порівняно до тварин К групи. 
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Таблиця 3.7 

Лейкограма крові бугайців на відгодівлі за впливу комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) через 4 місяці дослідного періоду  

(М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Базофіли, % 1,2±0,2 1,1±0,3 1,0±0,3 0,9±0,3 0,9±0,2 

Еозинофіли, % 5,7±0,5 5,6±0,6 5,3±0,5 4,3±0,3* 4,2±0,4* 

Н
е
й

тр
о

ф
іл

и
: 

%
 

Паличко-

ядерні 
3,8±0,4 3,8±0,4 3,7±0,5 3,6±0,5 3,6±0,4 

Сегменто-

ядерні 
28,5±0,9 28,3±0,9 27,5±0,8 26,8±0,7 26,6±0,8 

Лімфоцити, % 55,4±1,3 56,0±1,6 56,5±1,5 59,2±1,1* 59,7±1,2* 

Моноцити, % 5,3±0,6 5,2±0,6 5,2±0,5 5,3±0,4 5,3±0,5 

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання до 

раціону бугайців дослідних груп на заключному етапі відгодівлі добавки 

комплексу водорозчинних вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у різних 

кількостях упродовж 6 місяців (у кінці досліду) викликало найбільш суттєві 

зміни у лейкограмі крові бугайців дослідних груп (таблиця 3.8).  

Відзначено, що за впливу комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, 

В10, В12) у крові бугайців Д3 і Д4 груп на заключному етапі відгодівлі 

статистично вірогідно зріс відсоток лімфоцитів на 8,6 та 9,1 % (р<0,05) 

порівняно з контролем і відповідно зменшився відсоток сегментоядерних 

нейтрофілів та еозинофілів (р<0,05) порівняно з тваринами К групи.  

Що стосується бугайців Д1 і Д2 груп, то відзначено несуттєві зміни у 

числових значеннях досліджуваних видів лейкоцитів по відношенню до 

тварин К групи. Співвідношення базофілів, моноцитів і паличкоядерних 

нейтрофілів у лейкограмі бугайців усіх дослідних груп на завершальному 

періоді відгодівлі після шести місяців застосування комплексу вітамінів 
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групи В залишалось без суттєвих змін у порівнянні з контролем (таблиця 

3.8). 

Таблиця 3.8 

Лейкограма крові бугайців на відгодівлі за впливу комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) упродовж 6 місяців дослідного періоду 

(М±m, n=6) 

 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Базофіли, % 1,1±0,2 1,0±0,4 0,9±0,2 0,9±0,5 0,8±0,3 

Еозинофіли, % 5,9±0,4 5,6±0,5 5,2±0,4 4,3±0,3* 4,2±0,3* 

Н
е
й

тр
о

ф
іл

и
: 

%
 

Паличко-

ядерні 
3,6±0,5 3,5±0,4 3,5±0,5 3,4±0,5 3,4±0,6 

Сегменто-

ядерні 
28,1±0,8 27,9±1,1 27,2±1,2 25,0±0,9* 24,8±0,9* 

Лімфоцити, % 55,8±1,4 56,5±1,5 57,6±2,0 60,6±1,2* 60,9±1,5* 

Моноцити, % 5,5±0,5 5,5±0,7 5,6±0,7 5,8±0,6 5,9±0,6 

 

Таким чином, проведені дослідження показали, що корекція раціону 

бугайців на відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними 

речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексом 

водорозчинних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних 

кількостях протягом шести місяців викликає зростання у крові кількості 

еритроцитів, лейкоцитів, гематокритної величини і вмісту гемоглобіну, а 

також швидкості осідання еритроцитів  порівняно з тваринами К групи. 

Використання у годівлі бугайців 12-18-місячного віку на відгодівлі 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)  спричиняє зростання у 

крові тварин також кількості лімфоцитів,  причому встановлено, що динаміка 

змін кількісних величин морфофункціональних показників венозної крові у 

бугайців на відгодівлі залежить від кількості введених до раціону тварин 
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вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12). Найменші зміни у величинах 

досліджуваних морфофункціональних показниках крові встановлено у 

бугайців Д1 (В1 – 0,015; В2 – 0,03; В5 – 0,5; В6 – 0,10;  В10 – 0,0012;  В12 – 

0,0002 мг/кг маси тіла) та Д2 (В1 – 0,025;  В2 – 0,04; В5 – 0,8; В6 – 0,15;  В10 – 

0,0020;  В12 – 0,0004 мг/кг маси тіла) груп, які отримували додатково добавку 

комплексу вітамінів групи В в кількості 10 і 20 %  від рекомендованих доз 

для свиней, а найбільші зміни в показниках гемопоезу (кількість еритроцитів, 

лейкоцитів, лімфоцитів, вміст гемоглобіну, гематокрит) і ШОЕ відмічено у 

бугайців Д3 (В1 – 0,040; В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; В10 – 0,0030; В12 – 0,0006 

мг/кг маси тіла) і Д4 (В1 – 0,070; В2 – 0,10; В5 – 2,0; В6 – 0,40;  В10 – 0,0050;  В12 

– 0,001 мг/кг маси тіла) груп, яким згодовували добавку комплексу вітамінів 

групи В у складі комбікорму відповідно у кількості 40 та 60 %  від 

рекомендованих доз для свиней. 

Результати описаних вище досліджень опубліковані у статтях [44, 46, 

75], матеріалах конференції [72] та увійшли в патент України на корисну 

модель [131]. 

 

3.1.2. Стан неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності 

організму  бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) 

 

Як відомо, імунологічна реактивність організму тварин є визначальною 

у механізмі адаптогенезу до умов навколишнього середовища і 

обумовлюється функціональним станом центральних і периферичних органів 

імуногенезу [64, 145, 170, 190]. Разом з тим, неспецифічна резистентність 

організму тварин є генетично успадкованим захисним бар’єром, який 

першим реагує на будь-який вплив навколишнього середовища на гомеостаз 

організму [31, 102]. 

 У таблиці 3.9 наведено результати дослідження показників клітинної і 

гуморальної ланок імунного статусу, що характеризують стан неспецифічної 
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резистентності та імунологічної реактивності організму  бугайців 12-

місячного віку.  Необхідно відзначити, що у тварин усіх дослідних груп 

даного віку спостерігалась достатньо висока величина лізоцимної, 

бактерицидної і комплементарної активності сироватки крові та відносно 

висока інтенсивність фагоцитозу. У сироватці крові бугайців К групи 

активність лізоциму становила 17,4±1,1 %, величина бактерицидної 

активності сироватки крові складала 43,5±2,2 %, величина комплементарної 

активності сироватки крові –   8,8±0,4 од. У бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп 

величина ЛАСК, БАСК, КАСК складала відповідно 17,5±1,2; 17,7±1,4; 

17,6±1,3; 17,8±1,4 %,  43,8±2,3; 43,9±2,5; 44,1±2,4; 44,3±2,3 %  та 8,9±0,5; 

8,4±0,5; 8,6±0,4 і 8,7±0,4 од.  

 

Таблиця 3.9 

Стан клітинної і гуморальної ланок імунного статусу організму 

бугайців 12-місячного віку (інтактний період) (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

 К   Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Л
ім

ф
о
ц

и
ти

 

Загальна 

кількість, 10
9
/л 

4,8±0,4  4,7±0,4  4,8±0,3    4,9±0,3    4,9±0,4 

Т, % 54,7±1,6 54,3±1,7  54,1±1,5 53,2±1,4 53,9±1,8 

В, % 26,4±0,9 26,6±1,0  26,7±0,9 27,2±0,9 27,1±1,0 

О, % 18,9±0,6 19,1±0,7  19,2±0,7 19,6±0,5 19,0±0,6 

ФА, % 50,4±1,5  50,5±1,6 50,7±1,5   50,8±1,7 50,6±1,8 

ФІ, од 5,3±0,3   5,2±0,3   5,2±0,4 5,3±0,4 5,3±0,3 

Загальна кількість 

імуноглобулінів, г/л 
 11,2±0,6 11,5±0,7 11,4±0,6   11,1±0,4   11,3±0,5 

БАСК, %  43,5±2,2 43,8±2,3    43,9±2,5 44,1±2,4   44,3±2,3 

ЛАСК, % 17,4±1,1  17,5±1,2 17,7±1,4   17,6±1,3 17,8±1,4 

КАСК, од.   8,8±0,4  8,9±0,5 8,4±0,5 8,6±0,4  8,7±0,4 
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Аналізуючи співвідношення загальної кількості лімфоцитів та їх 

фракцій у крові бугайців усіх дослідних груп (таблиця 3.9) відмічено, що 

кількість Т-лімфоцитів була найбільшою серед інших досліджуваних нами 

популяцій лімфоцитів і складала в крові бугайців К групи  54,7±1,6  %, а у 

тварин дослідних груп вона коливалась в межах 54,3±1,7 – 53,2±1,8 %. 

Кількість В-лімфоцитів у крові  бугайців К групи складала 26,4±0,9 %, а у 

тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп вона коливалась в межах 26,6±1,0 – 27,2±0,9 %, що 

вказує на достатній рівень гуморальної ланки імунного статусу їх організму. 

Що стосується загальної кількості імуноглобулінів у сироватці крові бугайців 

12-місячного віку, то виявлено, що їх рівень знаходився на нижній межі 

фізіологічної норми.  Величина цього показника становила у бугайців К 

групи 11,2±0,6 г/л, а у  тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп відповідно – 11,5±0,7; 

11,4±0,6; 11,1±0,4 та 11,3±0,5  г/л. 

У таблиці 3.10 наведено результати дослідження факторів 

неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності організму  

бугайців на відгодівлі через 2 місяці згодовування добавки комплексу 

вітамінів групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) у різних кількостях. 

З даних таблиці 3.10 видно, що через 2 місяці додавання до основного 

раціону бугайців дослідних груп комплексу вітамінів групи В  у різних 

кількостях у крові бугайців дослідних груп спостерігається тенденція до 

зростання величин більшості чинників клітинної і гуморальної ланок 

імунного статусу, причому їх зростання знаходиться у пропорційній 

залежності від кількості введених до раціону бугайців дослідних груп 

вітамінів групи В. 

Найменші зміни у сироватці крові бугайців дослідних груп виявлено в 

активності ЛАСК та у кількості імуноглобулінів. Зокрема, активність 

лізоциму у сироватці крові бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп відповідно становила 

16,8±1,4; 16,9±0,8; 17,3±1,1 та 14,4±1,3 %, а вміст імуноглобулінів у 

сироватці крові відповідно становив 11,4±0,7; 11,7±0,8; 12,1±0,5; 12,6±0,5 і 
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12,9±0,7 г/л. Активність лізоциму і вміст імуноглобулінів у сироватці крові 

бугайців контрольної групи відповідно становили 16,5±1,2 % та 11,4±0,7 г/л.  

Таблиця 3.10 

Стан клітинної і гуморальної ланок імунного статусу бугайців на 

відгодівлі через 2 місяці згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, 

В10, В12) (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Л
ім

ф
о

ц
и

ти
 

Загальна 

кількість, Г/л 
4,4±0,3  4,5±0,4  4,6±0,5    4,7±0,4    4,7±0,3 

Т, % 53,7±1,5 54,5±1,7  55,1±1,6 56,8±1,4 57,1±1,5 

В, % 25,9±0,8 25,8±0,8  26,1±0,9 26,7±0,7 26,8±0,8 

О, % 20,4±0,6 19,7±0,7  18,8±0,8 
16,5±0,5 

*** 

16,1±0,6 

*** 

ФА, % 47,6±1,6  48,0±1,8 48,9±1,5   50,2±1,4 50,4±1,5 

ФІ, од 5,1±0,4   5,2±0,5   5,5±0,4 5,9±0,4 6,2±0,5 

Загальна кількість 

імуноглобулінів, г/л 
 11,4±0,7 11,7±0,8 12,1±0,8   12,6±0,6   12,9±0,8 

БАСК, %  40,6±2,4 40,9±2,6   41,2±2,7 42,4±2,3   42,8±2,5 

ЛАСК, % 16,7±1,2  16,8±1,4 16,9±0,8   17,3±1,1 17,4±1,3 

КАСК, од.   8,1±0,5  8,3±0,6 8,5±0,6 9,7±0,5*  9,8±0,5* 

 

Більш  суттєві зміни у показниках клітинної і гуморальної ланок 

імунного статусу встановлено у бугайців дослідних груп через 4 місяці 

споживання раціонів із додаванням до них комплексу вітамінів групи В у 

відповідних кількостях (табл. 3.11).  

Насамперед, варто відзначити підвищення величини КАСК у тварин 

дослідних груп. Особливо це стосується тварин Д3 і Д4 груп, у яких величина 

КАСК зростала відповідно до 10,1±0,3 та 10,2±0,4 од, що було на 26,3 та 27,5 

% (р<0,01) більше порівняно з тваринами К групи (8,0±0,4 од). У сироватці 
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крові бугайців Д1 і Д2 груп величина комплементарної активності становила  

8,5±0,5 і 9,0±0,4 од. Величина ЛАСК у бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп відповідно 

становила 16,5±1,0; 16,7±0,9; 17,0±0,8; 17,2±0,9 %, що залишалось майже на 

рівні тварин К групи (16,4±0,8 %). Майже за аналогічною динамікою у 

бугайців  усіх дослідних груп порівняно до тварин контрольної  групи 

змінювалась також бактерицидна активність сироватки крові. Відповідно її 

активність  у бугайців К  та Д1, Д2, Д3, Д4 груп становила 40,2±1,8; 40,6±1,9; 

41,7±1,1; 43,5±2,0  і 43,9±1,3 % (р>0,05). 

Таблиця 3.11 

Стан клітинної і гуморальної ланок імунного статусу у бугайців на 

відгодівлі через 4 місяці  додавання до раціону комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Л
ім

ф
о
ц

и
ти

 

Загальна 

кількість, Г/л 
4,6±0,2  4,7±0,3  4,8±0,2    5,0±0,2    5,1±0,3 

Т, % 53,2±1,4 54,9±1,5  55,7±1,3 58,0±1,2* 58,7±1,3* 

В, % 26,7±0,7 27,2±0,8  27,5±0,9 28,6±0,7 28,8±0,8 

О, % 20,1±0,6 17,9±0,7* 
 16,8±0,7 

** 

13,4±0,5 

*** 

12,5±0,6 

*** 

ФА, % 48,5±1,4  49,6±1,5 51,0±0,9   51,8±1,2 51,9±1,3 

ФІ, од 5,7±0,3   6,4±0,4   6,9±0,3 
8,1±0,3 

*** 

8,4±0,5 

*** 

Загальна кількість 

імуноглобулінів, г/л 
 11,2±0,5 11,9±0,7 12,3±0,7 13,1±0,5* 13,4±0,6* 

БАСК, %  40,2±1,8 40,6±1,9    41,7±1,1 43,5±2,0   43,9±1,3 

ЛАСК, % 16,4±0,8  16,5±1,0 16,7±0,9   17,0±0,8 17,2±0,9 

КАСК, од.   8,0±0,4  8,5±0,5 9,0±0,4 
10,1±0,3 

** 

 10,2±0,4 

** 
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Досліджуючи стан клітинної ланки неспецифічної резистентності 

бугайців через 4 місяці згодовування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, 

В6, В10, В12) встановлено, що показник ФІ нейтрофілів крові тварин Д3 і Д4 

груп збільшився  до 8,1±0,3 та 8,4±0,5 од, що було на 42,1 та 47,4 % (р<0,01) 

більше  порівняно з  К групою (5,7±0,3 од), в той час, як у бугайців Д1 і Д2 

груп він становив лише 6,4±0,4 і 6,9±0,3 од (р>0,05). Встановлено також 

несуттєве підвищення величини  ФА нейтрофілів крові у тварин дослідних 

груп.  

Що стосується стану імунологічної реактивності організму бугайців на 

відгодівлі через 4 місяці застосування вітамінів групи В, то необхідно 

відмітити, що загальна кількість імуноглобулінів у сироватці крові у тварин 

К групи становила 10,6±0,5 г/л, а у бугайців Д1 і Д2 груп вона відповідно 

складала 11,9±0,7, 12,3±0,7 г/л. Загальна кількість імуноглобулінів у 

сироватці крові у бугайців Д3 та Д4 груп зросла  до 13,1±0,5 та 13,4±0,6 г/л, 

що було більше на 16,9 та 19,6 % (р<0,05). У тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп 

статистично вірогідно зменшувалась кількість О-лімфоцитів відповідно на 

12,3 (р<0,05), 19,6 (р<0,01),  50,0 (р<0,01) та 60,8 % (р<0,01). В крові бугайців 

Д3 і Д4 груп кількість Т-лімфоцитів збільшувалася до 58,0±1,2  та 58,7±1,3 %, 

що було більше на 9,0 та 10,3 % (р<0,05) порівняно з тваринами К групи, в 

той час, кількість В-лімфоцитів у крові бугайців усіх дослідних груп 

залишалась без суттєвих змін.  

Результати дослідження факторів неспецифічної резистентності та 

імунологічної реактивності у бугайців  по завершенню дослідного періоду 

через 6 місяців додавання до основного раціону бугайцям дослідних груп 

комплексу вітамінів групи В у відповідних кількостях наведено у таблиці 

3.12.  

Встановлено, що додавання до основного раціону бугайців дослідних 

груп комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) викликає зміни у 

показниках гуморальної ланки неспецифічної резистентності, причому в 

найбільшій мірі зміни стосуються величини КАСК бугайців. Відзначено, що 
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величина КАСК у тварин К групи становила 8,2±0,3 од., а у тварин Д1, Д2, Д3, 

Д4 груп цей показник зріс відповідно на 7,3 (р>0,05); 17,1 (р<0,001); 30,5 

(р<0,001) та 32,9 % (р<0,001).  

Таблиця 3.12 

Стан клітинної і гуморальної ланок імунного статусу організму 

бугайців на відгодівлі через 6 місяців додавання до раціону комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Л
ім

ф
о
ц

и
ти

 

Загальна 

кількість, Г/л 
4,7±0,2 4,8±0,3 5,1±0,3 

5,4±0,2 

* 

5,5±0,2 

* 

Т, % 53,9±1,3 55,3±1,6 57,8±1,5 
61,2±1,1 

** 

61,5±1,4 

** 

В, % 27,2±0,8 27,8±0,9 28,6±0,7 
29,6±0,7 

* 

29,8±0,9 

* 

О, % 18,9±0,7 16,9±0,8 
13,6±0,7 

*** 

9,2±0,5 

*** 

8,7±0,6 

*** 

ФА, % 49,2±1,5 49,8±1,7 50,7±0,9 53,6±1,4 53,8±1,2 

ФІ, од 6,1±0,2 6,8±0,2* 7,2±0,3* 
8,3±0,3 

*** 

8,5±0,3 

*** 

Загальна кількість 

імуноглобулінів, г/л 
10,7±0,5 11,0±0,6 11,7±0,6 

12,6±0,4 

* 

12,8±0,5 

* 

БАСК, % 41,6±1,4 42,3±1,5 43,6±0,8 46,7±1,1* 47,8±1,4* 

ЛАСК, % 16,6±0,9 16,8±1,2 17,3±1,1 18,4±0,7 18,6±1,0 

КАСК, од. 8,2±0,3 8,8±0,5 
9,6±0,3 

** 

10,7±0,2 

*** 

10,9±0,3 

*** 

 

Відмічено дещо менший вплив додавання до основного раціону 

бугайців на відгодівлі комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на 

БАСК, ЛАСК та вміст імуноглобулінів у сироватці крові бугайців дослідних 
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груп на завершальному періоді відгодівлі. Так, у тварин К групи величина 

БАСК становила 41,6±1,4 %, у бугайців Д1 і Д2 груп величина її активності 

залишалась майже на тому ж рівні (42,3±1,5 та 43,6±0,8 % (р>0,05)), тоді як у 

тварин Д3 і Д4 груп бактерицидна активність сироватки крові підвищилась 

відповідно до 46,7±1,1 і 47,8±1,4 %, що було на 12,2 та 14,9 % (р<0,05) 

більше порівняно із бугайцям К групи.  

Величина лізоцимної активності сироватки крові у тварин К групи 

становила 16,6±0,9 %, а у бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп її активність була 

вищою і становила відповідно16,8±1,2; 17,3±1,1; 18,4±0,7 та 18,6±1,0 % 

(р>0,05).  

Наприкінці дослідного періоду (через 6 місяців застосування комплексу 

вітамінів групи В) виявлено також зростання  вмісту імуноглобулінів у 

сироватці крові бугайців дослідних груп порівняно із контролем. Так у 

тварин К групи вміст імуноглобулінів у сироватці крові становив 10,7±0,5 

г/л,  у бугайців  Д1 та Д2 груп – 11,0±0,6 та 11,7±0,6 г/л (р>0,05), а у бугайців 

Д3 і Д4 груп кількість імуноглобулінів складала відповідно 12,6±0,4 і 12,8±0,5 

г/л, що було вищим на 17,8 та 19,6 % (р<0,05)  порівняно із тваринами 

контрольної групи. 

Що стосується показників клітинної ланки неспецифічної 

резистентності організму бугайців на відгодівлі, то встановлено, що 

додавання до їх раціону комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) 

у відповідних кількостях упродовж 6 місяців викликало у тварин Д3 і Д4 груп 

статистично вірогідне збільшення загальної кількості лімфоцитів (на 14,9 та 

17,0 % (р<0,05)) Т- лімфоцитів  (на 13,5 та 14,1 % (р<0,01)), В-лімфоцитів (на 

8,8 та 9,6 % (р<0,05)),  індексу фагоцитозу (на 36,1 та 39,3 % (р<0,001)) та 

зменшення %    О – лімфоцитів (на 105,4 і 117,2 % (р<0,001))  порівняно із 

тваринами К групи. У бугайців Д1, Д2 груп загальна кількість лімфоцитів, Т- і 

В-лімфоцитів, фагоцитарна активність нейтрофілів та індекс фагоцитозу 

збільшувались не суттєво порівняно із тваринами К групи. 
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Таким чином, проведені дослідження показали, що корекція раціону 

бугайців на відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними 

речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексом вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) упродовж 2, 4 і 6 місяців викликає 

покращення стану неспецифічної  резистентності та імунологічної 

реактивності через збільшення у крові чинників гуморальної і клітинної 

ланок, зокрема вмісту імуноглобулінів, Т- і В- лімфоцитів, фагоцитарної 

активності нейтрофілів, індексу фагоцитозу, а також комплементарної, 

лізоцимної і бактерицидної активності сироватки крові. Найбільш суттєві 

зміни у досліджуваних нами чинниках гуморальної і клітинної ланок  

імунного статусу встановлено через  6 місяців добавки до раціону бугайців 

на відгодівлі комплексу вітамінів групи В у тварин  Д3 і Д4 груп, яким 

додатково вводили  до раціону добавку комплексу вітамінів групи В у 

кількості відповідно 40 та 60 %  від рекомендованих доз для молодняку 

свиней на відгодівлі. 

Результати описаних вище досліджень опубліковані у статті [69] та 

увійшли в матеріали патенту України на корисну модель [132]. 

 

 

3.1.3. Обмін білків у бугайців на відгодівлі за корекції раціону 

комплексом вітамінів групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) 

 

Із усіх органічних речовин в організмі сільськогосподарських тварин, і 

в тому числі у великої рогатої худоби, центральне місце як за кількістю 

вмісту так і функціями займають білки [48, 138, 281]. В організмі тварин 

вони виконують багаточисельні життєвоважливі функції. Обмін білків є 

основою росту, розвитку і продуктивності різних видів 

сільськогосподарських тварин. 

Для характеристики інтенсивності та особливостей обміну білків в 

організмі тварин має практичне значення дослідження вмісту загального 
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білка, співвідношення його фракцій та активності ключових амінотрансфераз 

у сироватці крові тварин [96, 169]. 

Перед початком згодовування добавки комплексу основних вітамінів 

групи В  бугайцям української чорно-рябої молочної породи на відгодівлі 

було проведено дослідження вихідного стану показників обміну білків у 

сироватці крові тварин контрольної і дослідних груп. Отримані результати 

наведені в таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Показники обміну білків у сироватці крові бугайців 12-місячного 

віку на відгодівлі (інтактний період) (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Загальний білок, г/л 
72,1 

±0,61 

70,7 

±0,58 

69,8 

±0,46 

71,1 

±0,73 

70,3 

±0,57 

Ф
р

а
к
ц

ії
 б

іл
к
ів

 %
: 

альбуміни 
39,8 

±0,44 

40,2 

±0,56 

38,7 

±0,41 

40,7 

±0,51 

39,0 

±0,39 

α – глобуліни 
17,3 

±0,34 

16,7 

±0,38 

16,3 

±0,41 

16,9 

±0,53 

17,1 

±0,31 

β – глобуліни 
14,6 

±0,56 

14,9 

±0,51 

15,6 

±0,42 

15,0 

±0,38 

14,8 

±0,49 

γ – глобуліни 
28,3 

±0,64 

28,2 

±0,56 

29,4 

±0,66 

27,1 

±0,59 

29,1 

±0,68 

Білковий коефіцієнт 
0,66 

±0,04 

0,67 

±0,05 

0,63 

±0,04 

0,68 

±0,03 

0,64 

±0,05 

А
к
ти

в
н

іс
ть

: АсАТ, 

ммоль/год/л 

1,28 

±0,06 

1,33 

±0,09 

1,24 

±0,12 

1,26 

±0,09 

1,37 

±0,07 

АлАТ, 

ммоль/год/л 

0,82 

±0,05 

0,86 

±0,07 

0,79 

±0,06 

0,84 

±0,05 

0,87 

±0,09 

Коефіцієнт де Рітіса 
1,56 

±0,04 

1,53 

±0,05 

1,55 

±0,03 

1,50 

±0,05 

1,57 

±0,03 
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Із таблиці 3.13 видно, що кількість загального білка у сироватці крові у 

тварин К групи знаходилась на рівні 72,1±0,61 г/л, а у бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 

груп вона становила відповідно 70,7±0,58; 69,8±0,46; 71,1±0,73 та 70,3±0,57 

г/л. Числові значення фракцій білків (див. табл. 3.13) у сироватці крові 

бугайців досліджуваних нами груп (контрольна і дослідні) теж перебували у 

межах фізіологічної норми для тварин даного віку.  

Величина активності АсАТ у сироватці крові тварин К групи становила 

1,28±0,06 ммоль/год/л, а у  бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп вона знаходилася 

відповідно в межах 1,33±0,08; 1,24±0,12; 1,26±0,09 та 1,37±0,07 ммоль/год/л. 

Величина активності АлАТ у сироватці крові тварин К групи становила 

0,82±0,05 ммоль/год/л, а у бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп вона відповідно 

коливалася в межах 0,86±0,07; 0,79±0,06; 0,84±0,05 та 0,87±0,09 ммоль/год/л. 

У межах фізіологічної норми у бугайців контрольної і дослідних (Д1, Д2, Д3, 

Д4) груп української чорно-рябої молочної породи знаходився також 

білковий коефіцієнт (відповідно становив 0,66±0,04; 0,67±0,05; 0,63±0,04; 

0,68±0,03 та 0,64±0,05) і коефіцієнт де Рітіса (1,56±0,04; 1,53±0,05; 1,55±0,03; 

1,50±0,05 та 1,57±0,05). 

У результаті проведених досліджень показників білкового обміну у 

сироватці крові бугайців дослідних груп за корекції  раціонів  комплексом 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у різних кількостях, встановлено, 

що додавання до основного раціону дослідних груп бугайців на відгодівлі 

збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, 

В6, В10, В12) у відповідних кількостях проявляє позитивну дію на більшість 

досліджуваних показників білкового обміну вже через 2 місяці їх 

згодовування (табл. 3.14).  

При цьому відмічено, що величина впливу комплексу вітамінів групи В 

(В1, В2,  В5, В6, В10, В12) на показники білкового  обміну у бугайців на 
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відгодівлі залежить від кількості додатково введених до основного раціону 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12). 

Таблиця 3.14 

Динаміка показників обміну білків у сироватці крові бугайців на 

відгодівлі через 2 місяці додавання до основного раціону комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)  (М±m, n=6) 

 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Загальний білок, г/л 
73,1 

±0,78 

74,4 

±0,63 

75,2 

±0,66 

76,8 

±0,89* 

77,1 

±0,92* 

Ф
р

а
к
ц

ії
 б

іл
к
ів

 %
: 

альбуміни 
38,2 

±0,53 

37,9 

±0,43 

37,0 

±0,35 

35,8 

±0,46* 

35,3 

±0,49** 

α – глобуліни 
20,1 

±0,29 

20,5 

±0,38 

21,2 

±0,42 

19,8 

±0,34 

20,6 

±0,27 

β – глобуліни 
14,2 

±0,59 

13,6 

±0,62 

13,4 

±0,53 

14,8 

±0,65 

14,0 

±0,54 

γ – глобуліни 
27,5 

±0,72 

28,0 

±0,63 

28,4 

±0,75 

29,6 

±0,45 

30,1 

±0,57* 

Білковий коефіцієнт 
0,62 

±0,03 

0,61 

±0,03 

0,59 

±0,05 

0,56 

±0,04 

0,55 

±0,05 

А
к
ти

в
н

іс
ть

: АсАТ, 

ммоль/год/л 

1,19 

±0,05 

1,30 

±0,06 

1,38 

±0,06 

1,41 

±0,05* 

1,43 

±0,06* 

АлАТ, 

ммоль/год/л 

0,78 

±0,03 

0,83 

±0,05 

0,87 

±0,04 

0,92 

±0,03* 

0,93 

±0,04* 

Коефіцієнт де Рітіса 
1,53 

±0,04 

1,60 

±0,07 

1,59 

±0,05 

1,53 

±0,05 

1,54 

±0,06 

 

Статистично вірогідне підвищення  у сироватці крові вмісту загального 

білка, γ – глобулінів, а також активності  АсАТ і АлАТ встановлено лише у 
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бугайців Д3 і Д4 груп відповідно на 5,1 і 5,2 % (р<0,05), 7,6 та 9,4 % (р<0,05); 

18,5 і 21,8  % (р<0,01), 17,9 та 19,2 % (р<0,01) порівняно до тварин К групи. У 

бугайців Д1 і Д2 груп зміни названих вище показників були меншими і 

статистично не вірогідні (див. таб. 3.14). Не суттєві зміни у бугайців усіх 

дослідних груп  за корекції їх раціонів комплексом вітамінів групи В (В1, В2,  

В5, В6, В10, В12) відмічено у вмісті α- і β-глобулінів у сироватці венозної крові, 

а також у величині білкового коефіцієнту. Зокрема, білковий коефіцієнт у 

тварин К групи становив 0,62±0,03, а у бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп він  

відповідно знаходився в межах 0,61±0,03, 0,59±0,05, 0,56±0,04 та 

0,55±0,05(р>0,05). 

У таблиці 3.15 наведено результати дослідження показників білкового 

обміну у сироватці крові бугайців на відгодівлі через 4 місяці додавання  до 

основного раціону комплексу основних вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, 

В12) у різних кількостях.  

Аналізуючи динаміку змін досліджуваних показників білкового обміну 

(табл. 3.15) необхідно звернути увагу на їх незначні зміни у сироватці крові 

тварин Д1 та Д2 груп і статистично вірогідне їх підвищення у сироватці крові 

тварин Д3 та Д4 груп. Зокрема, вміст загального білка у сироватці венозної 

крові бугайців К групи складав 72,3±0,45 г/л, а у тварин  Д3 та Д4 груп він зріс 

до 76,5±0,43 (р<0,05) та 76,4±0,49 г/л  (р<0,05). У сироватці крові бугайців 

названих вище дослідних груп вірогідно зменшився вміст альбумінів до 

34,2±0,58 та 34,9±0,56 % (р<0,01). Дослідження фракційного складу 

глобулінів сироватки крові бугайців досліджуваних груп (контрольна і 

дослідні) показали, що відносний вміст –глобулінів у тварин К групи 

становив 19,6±0,33 %, а у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп він коливався від 

19,0±0,41  до 18,7±0,36 %. За подібною динамікою у бугайців дослідних груп 

змінювався також вміст β-глобулінів у сироватці крові.  

Проте, кількість γ-глобулінів зростала, насамперед у бугайців  Д3 та Д4 

груп до 31,8±0,56 та 31,9 ±0,52 % (р<0,01) порівняно з тваринами К групи. 

 



 
 

75 

Таблиця 3.15 

Динаміка показників обміну білків у сироватці крові бугайців на 

відгодівлі через 4 місяці додавання до основного раціону вітамінів 

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)  (М±m, n=6) 

 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Загальний білок, г/л 
72,3 

±0,45 

74,2 

±0,55 

74,7 

±0,58 

76,5 

±0,43* 

76,4 

±0,49* 

Ф
р

а
к
ц

ії
 б

іл
к
ів

 %
: 

альбуміни 
37,6 

±0,47 

37,1 

±0,36 

36,4 

±0,35 

34,2 

±0,58** 

34,9 

±0,56** 

α – глобуліни 
19,6 

±0,33 

19,0 

±0,41 

18,5 

±0,38 

19,4 

±0,27 

18,7 

±0,36 

β – глобуліни 
15,0 

±0,60 

14,8 

±0,51 

15,7 

±0,56 

14,6 

±0,68 

15,5 

±0,54 

γ – глобуліни 
27,8 

±0,67 

29,1 

±0,73 

29,4 

±0,61 

31,8 

±0,56** 

31,9 

±0,52** 

Білковий коефіцієнт 
0,60 

±0,04 

0,59 

±0,05 

0,57 

±0,04 

0,52 

±0,04 

0,51 

±0,03 

А
к
ти

в
н

іс
ть

: АсАТ, 

ммоль/год/л 

1,24 

±0,07 

1,29 

±0,14 

1,44 

±0,11 

1,47 

±0,07* 

1,48 

±0,06* 

АлАТ, 

ммоль/год/л 

0,80 

±0,05 

0,83 

±0,08 

0,91 

±0,06 

0,93 

±0,04* 

0,95 

±0,04* 

Коефіцієнт де Рітіса 
1,55 

±0,04 

1,55 

±0,03 

1,58 

±0,06 

1,54 

±0,05 

1,55 

±0,06 

 

У тварин Д1 і Д2 групи величини цих показників дещо підвищувались, 

проте статистично вірогідних різниць виявлено не було. У сироватці крові 

бугайців Д3 та Д4 груп встановлено статистично вірогідне зростання 

активності АсАТ до 1,47±0,07 та 1,48±0,06 ммоль/год/л (р<0,05) і активності 
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АлАТ до 0,93±0,04 та 0,95±0,04 ммоль/год/л (р<0,05) відповідно порівняно з  

величиною цих показників у бугайців К групи (відповідно 1,24±0,07 та 

0,80±0,05 ммоль/год/л). Не виявлено характерних змін у величині коефіцієнта 

де Рітіса між тваринами контрольної і дослідних груп (див. табл. 3.15). 

Найбільш характерні зміни у величині досліджуваних показників 

білкового обміну у бугайців на відгодівлі встановлено через 6 місяців 

застосування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) при цьому 

виявлено статистично вірогідні міжгрупові різниці і у тварин Д2 групи 

(таблиця 3.16), в той час, як у попередніх дослідженнях зміни показників 

білкового обміну у бугайців Д2 групи були меншими. 

Рівень загального білка у сироватці крові тварин К групи становив 

71,7±0,68 г/л (табл. 3.16), а у бугайців Д2, Д3 та Д4  груп вміст загального білка 

у сироватці крові зріс до 74,5±0,76; 75,8±0,73 та 76,1±0,69 г/л, що було 

вищим на 4,0 (р<0,05); 5,8 (р<0,01) та 6,1 % (р<0,01) порівняно з контролем.  

Встановлено також статистично вірогідне зростання у сироватці венозної 

крові   γ-глобулінової фракції білків у бугайців Д2, Д3 та Д4 груп на 10,6  

(р<0,05); 18,2 (р<0,01) та 19,0 % (р<0,01)  порівняно із тваринами К групи. 

Одночасно з цим, виявлено зменшення кількості альбумінів у сироватці 

венозної крові тварин дослідних груп. Так, у бугайців К групи від загальної 

величини всіх білків вміст альбумінів складав 37,1±0,74 %, а у тварин Д1, Д2, 

Д3 та Д4  груп їх кількість відповідно становила 36,5±0,43; 35,2±0,65; 

32,8±0,71 та 32,0±0,89 %.  

Щодо впливу комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на 

вміст α- і β-глобулінів у сироватці крові бугайців на відгодівлі, то величини 

цих показників не відрізнялись суттєво у тварин К та дослідних Д1, Д2, Д3, 

Д4 груп (р>0,05). Так, кількість α-глобулінів у сироватці крові тварин К 

групи становила 19,1±0,42 %, а у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4  груп вміст α-

глобулінів відповідно становив 19,4±0,32; 18,4±0,38; 18,8±0,47 і 18,5±0,42 % 

(р>0,05).  
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Таблиця 3.16 

Динаміка показників обміну білків у сироватці крові бугайців на 

відгодівлі через 6 місяців додавання до основного раціону комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)  (М±m, n=6) 

 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Загальний білок, г/л 
71,7 

±0,68 

72,6 

±0,70 

74,5 

±0,56* 

75,8 

±0,73** 

76,1 

±0,69** 

Ф
р

а
к
ц

ії
 б

іл
к
ів

 %
: 

альбуміни 
37,1 

±0,74 

36,5 

±0,43 

35,2 

±0,65 

32,8 

±0,71** 

32,0 

±0,89** 

α – глобуліни 
19,1 

±0,42 

19,4 

±0,32 

18,4 

±0,38 

18,8 

±0,47 

18,5 

±0,42 

β – глобуліни 
16,4 

±0,67 

15,9 

±0,55 

16,1 

±0,62 

16,0 

±0,58 

16,9 

±0,64 

γ – глобуліни 
27,4 

±0,78 

28,2 

±0,69 

30,3 

±0,66* 

32,4 

±0,57** 

32,6 

±0,61** 

Білковий коефіцієнт 
0,59 

±0,03 

0,57 

±0,04 

0,54 

±0,03 

0,49 

±0,05 

0,47 

±0,05 

А
к
ти

в
н

іс
ть

: 

АсАТ, 

ммоль/год/л 

1,12 

±0,05 

1,23 

±0,11 

1,36 

±0,06 

* 

1,52 

±0,08 

** 

1,53 

±0,05 

*** 

АлАТ, 

ммоль/год/л 

0,77 

±0,03 

0,82 

±0,06 

0,89 

±0,04 

* 

0,97 

±0,04 

** 

0,98 

±0,03 

*** 

Коефіцієнт де Рітіса 
1,45 

±0,03 

1,50 

±0,02 

1,53 

±0,03 

1,57 

±0,06 

1,56 

±0,05 

 

Кількість β-глобулінів у сироватці крові бугайців К групи становила 

16,4±0,67 %, а у тварин Д1, Д2, Д3 та Д4  груп вміст β-глобулінів відповідно 
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становив 15,9±0,55; 16,1±0,62; 16,0±0,58 та 16,9±0,64 % (р>0,05). Відповідно 

статистично вірогідних міжгрупових різниць в кількості α- і β-глобулінових 

фракціях білків у сироватці крові бугайців дослідних груп Д1, Д2, Д3, Д4  

виявлено не було. При цьому, величина білкового коефіцієнта у сироватці 

крові бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4  груп знаходилась в межах 0,57±0,04, 

0,54±0,03, 0,49±0,05 та 0,47±0,05 (р>0,05). 

На тлі згодовування добавки до основного раціону бугайців на 

відгодівлі комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) упродовж 6 

місяців відзначено підвищення активності ферментів переамінування (АсАТ 

і АлАТ) у сироватці крові тварин дослідних груп. Так, величина активності 

АсАТ у сироватці крові тварин К групи становила 1,12±0,05 ммоль/год/л, а у 

сироватці крові бугайців  Д2, Д3 та Д4  груп величина АсАТ зросла відповідно 

на  21,4 (р<0,05); 35,7 (р<0,01) та 36,6 % (р<0,001). У тварин Д1 групи 

активність АсАТ становила 1,23±0,11 ммоль/год/л (р>0,05). Активність  

АлАТ у сироватці крові тварин К групи становила 0,77±0,03 ммоль/год/л, а 

у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп вона підвищилась відповідно на 6,5 (р>0,05); 

15,6 (р<0,05); 26,0 (р<0,01) та 27,3 % (р<0,001) порівняно із тваринами К 

групи.  

Величина коефіцієнта де Рітіса у тварин К групи становила 1,45±0,03, 

у бугайців  Д1 і Д2  груп величина коефіцієнта де Рітіса залишалась майже на 

тому ж рівні (1,50±0,02 та 1,53±0,03), а у бугайців Д3 і Д4  груп він підвищився 

відповідно до 1,57±0,06 та 1,56±0,05, проте  дане підвищення не було 

статистично вірогідним порівняно із тваринами К групи. 

Таким чином, в ході проведених досліджень встановлено підвищення 

інтенсивності білкового обміну в організмі бугайців на відгодівлі при 

застосуванні добавки до основного раціону збалансованого за поживними і 

мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12), про що свідчить зростання вмісту 

загального білка у сироватці крові. Збільшення співвідношення окремих його 

фракцій  (γ – глобулінів) у сироватці крові дослідних груп тварин вказує на 
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підвищення імунного статусу їх організму, а підвищення активності 

ферментів переамінування (АсАТ і АлАТ) у сироватці крові дослідних 

тварин – на підвищення інтенсивності білоксинтетичних процесів. Разом з 

тим, відмічено, що динаміка змін показників білкового обміну корелює з 

кількістю додатково введеної добавки комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  

В5, В6, В10, В12) до раціону бугайців на відгодівлі. Найменш суттєві  зміни у 

показниках білкового обміну встановлено у тварин Д1 групи, які отримували 

добавку комплексу вітамінів групи В у найменшій кількості. У крові бугайців  

цієї групи числові значення досліджуваних нами показників білкового 

обміну практично не відрізняються від К групи тварин через 2 та 4 місяці від 

початку застосування вітамінів. Найбільш характерні зміни у показниках 

білкового обміну виявлено у бугайців Д3 і Д4 груп, що отримували протягом 

6 місяців добавку комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у 

кількості 40 та 60 %  від рекомендованих норм для молоднку свиней на 

відгодівлі.  

Результати описаних вище досліджень опубліковані у двох статтях [45, 

76] та увійшли в патент України на корисну модель [131]. 

 

3.1.4. Динаміка окремих показників обміну вуглеводів у бугайців на 

відгодівлі за корекції раціону  комплексом вітамінів групи В  

(В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) 

 

Однією із важливих ланок обміну речовин в організмі тварин є обмін 

вуглеводів. У великої рогатої худоби обмін вуглеводів тісно пов'язаний  із 

розвитком рубця і діяльністю мікрофлори у ньому. Як відомо, 

мікроорганізми проявляють у передшлунках жуйних тварин, зокрема у рубці, 

целюлозо-, аміло-, протео- та ліполітичну активність [36, 153]. У результаті 

цього у жуйних тварин суттєво змінюється надходження зі шлунково-

кишкового тракту в кров і лімфу вуглеводів, летких жирних кислот, ліпідів, 

біологічно активних речовин (насамперед водорозчинних вітамінів групи В) і 
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азотовмісних сполук [120]. Про особливості обміну вуглеводів у тварин, і в 

тому числі у великої рогатої худоби, в найбільшій мірі відображає вміст в 

крові глюкози, молочної і піровиноградної кислот, а також активність 

ключових ферментів, які каталізують реакції окиснення молочної 

(лактатдегідрогеназа) і піровиноградної кислот (піруватдегідрогеназа) [206, 

257]. 

Піровиноградна кислота є однією із ключових молекул у багатьох 

метаболічних шляхах. Зокрема піровиноградна кислота утворюється як 

кінцевий продукт гліколізу, і за аеробних умов окислюється до ацетил – 

коферменту А, який включається  в цикл Кребса. Піровиноградна кислота є 

вихідною речовиною для глюконеогенезу, а також в обміні багатьох 

амінокислот, які використовуються в реакціях синтезу молекул білків.  

Перед початком застосування добавки комплексу основних вітамінів 

групи В до раціону бугайців української чорно-рябої молочної породи на 

відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е було проведено дослідження показників 

обміну вуглеводів у крові тварин контрольної і дослідних груп (таблиця 

3.17). 

З даних таблиці 3.17 видно, що концентрація глюкози у крові бугайців К 

групи становила 3,85±0,08 ммоль/л, а у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп  вона 

знаходилась в межах 3,68±0,06 – 3,88±0,05 ммоль/л. Отримані числові 

значення концентрації глюкози в крові вказують на те, що її вміст у крові 

бугайців різних груп (контрольної і дослідних) коливається в межах 

фізіологічної норми для даного виду тварин.  

Концентрація молочної кислоти також практично не відрізнялась у 

тварин К та дослідних (Д1, Д2, Д3, Д4) груп і коливалась в межах 0,65±0,03 – 

0,74±0,05 ммоль/л (р>0,05), тоді як вміст піровиноградної кислоти 

знаходився на рівні 119,24±1,73 – 131,81±2,58 мкмоль/л (р>0,05). Крім цього 

встановлено, що співвідношення лактату і пірувату у крові бугайців 

контрольної і дослідних груп теж коливалось у вузьких межах від 5,29±0,14 
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до 5,61±0,17, що вказує про існування стабільного співвідношення між 

концентрацією лактату і пірувату у крові тварин  як контрольної, так і 

дослідних груп, тобто про однонаправленість використання глюкози в 

анаеробних і аеробних реакціях енергоутворення у бугайців контрольної і 

дослідних (Д1, Д2, Д3, Д4) груп. 

Таблиця 3.17 

Показники обміну  вуглеводів у крові бугайців 12-місячного віку 

на відгодівлі (інтактний період) (М±m, n=6) 

 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Глюкоза, ммоль/л 3,85±0,08 3,68±0,06 3,79±0,09 3,88±0,05 3,81±0,07 

Молочна кислота, 

ммоль/л 
0,74±0,05 0,65±0,03 0,70±0,05 0,73±0,04 0,67±0,03 

Піровиноградна 

кислота, мкмоль/л 

131,81 

±2,58 

119,24 

±1,73 

129,83 

±3,08 

130,48 

±2,74 

126,54 

±2,34 

Співвідношення 

лактат/піруват 
5,61±0,17 5,45±0,19 5,39±0,15 5,53±0,18 5,29±0,14 

Активність 

лактатдегідрогенази, 

мкг/мл·хв 

3,19±0,14 3,14±0,15 3,22±0,21 3,18±0,16 3,25±0,18 

Активність 

піруватдегідрогенази,  

мкг/мл·хв 

5,27±0,19 5,19±0,27 5,24±0,18 5,36±0,15 5,28±0,22 

 

Активність лактат- і піруватдегідрогенази у крові бугайців контрольної 

і дослідних (Д1, Д2, Д3, Д4) груп на початку  досліду коливалася відповідно в 

межах 3,14±0,15 – 3,25±0,18 мкг/мл·хв та 5,19±0,27 – 5,36±0,15 мкг/мл·хв. 

Через 2 місяці згодовування бугайцям на відгодівлі комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у різних кількостях відмічено статистично 
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вірогідне зростання концентрації глюкози відповідно до 4,01±0,05 та 

4,04±0,06 ммоль/л  у крові бугайців Д3 та Д4 груп, що було на 5,8 і 6,6 % 

(р<0,05) більше порівняно з тваринами К групи, а також вмісту 

піровиноградної кислоти на 8,2 та 9,3 % (р<0,05)  порівняно з контролем 

(табл. 3.18).   

Концентрація молочної кислоти у крові бугайців Д3 та Д4 груп  

знизилась відповідно на 6,1 і 7,8 % (р>0,05) порівняно до тварин  контрольної 

групи. 

Таблиця 3.18 

 Показники обміну вуглеводів у крові бугайців на відгодівлі через 

2 місяці згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12)  

(М±m, n=6)  

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Глюкоза, ммоль/л 3,79±0,06 3,71±0,09 3,84±0,08 4,01±0,05* 4,04±0,06* 

Молочна кислота, 

ммоль/л 
0,69±0,04 0,68±0,07 0,67±0,05 0,65±0,04 0,64±0,06 

Піровиноградна 

кислота, мкмоль/л 

123,75 

±2,67 

 

119,53 

±2,17 

 

127,86 

±2,31 

 

133,81 

±2,49 

* 

135,27 

±2,76 

* 

Співвідношення 

лактат/піруват 
5,58±0,28 5,69±0,18 5,24±0,22 4,86±0,24 4,73±0,29 

Активність 

лактатдегідрогенази, 

мкг/г·хв 

3,12±0,15 3,16±0,12 3,23±0,17 3,31±0,14 3,32±0,16 

Активність 

піруватдегідрогенази, 

мкг/г·хв 

5,21±0,17 5,37±0,23 5,54±0,25 5,72±0,29 5,87±0,28 
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Одночасно з тим у крові  бугайців Д3 і Д 4 груп відмічено статистично 

вірогідне зниження співвідношення лактат/піруват (р<0,05) за рахунок 

зниження вмісту молочної кислоти і зростання концентрації піровиноградної 

кислоти, що вказує відповідно на пригнічення анаеробної і посилення 

аеробної фази енергетичного обміну, а також встановлено зростання  

активності лактат- і піруватдегідрогенази в крові відповідно на 6,1 і 7,4 % 

(р>0,05) та 9,8 і 12,7 % (р>0,05) порівняно з контролем (табл. 3.18). 

У таблиці 3.19 наведено отримані результати досліджень показників 

обміну вуглеводів в організмі бугайців на відгодівлі за впливу добавки 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у різних кількостях 

через 4 місяці їх згодовування. 

Таблиця 3.19 

Показники обмін вуглеводів у крові бугайців на відгодівлі через 4 

місяці згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) (М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

 К   Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Глюкоза, ммоль/л 3,68±0,06 3,74±0,09 3,82±0,05 
4,01±0,07 

** 

4,03±0,08 

** 

Молочна кислота, 

ммоль/л 
0,67±0,03 0,65±0,05 0,63±0,04 0,61±0,05 0,60±0,04 

Піровиноградна 

кислота, мкмоль/л 

118,93 

±2,72 

121,08 

±2,19 

125,47 

±2,58 

132,01 

±2,98* 

133,12 

±2,89* 

Співвідношення 

лактат/піруват 
5,63±0,21 5,37±0,15 5,02±0,24 4,62±0,25* 4,51±0,29* 

Активність 

лактатдегідрогенази, 

мкг/г·хв 

3,14±0,16 3,20±0,22 3,25±0,18 3,34±0,14 3,35±0,21 

Активність 

піруватдегідрогенази, 

мкг/г·хв 

5,24±0,25 5,69±0,23 5,81±0,32 5,97±0,26 6,04±0,29 
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Так, концентрація глюкози у венозній крові тварин К групи становила 

3,68±0,06 ммоль/л, а у тварин Д1, Д2, Д3 та Д4 груп вона відповідно зросла на 

1,6 % (р>0,05), 3,8  (р>0,05),  8,9  (р<0,01) та 9,5 % (р<0,01) порівняно з 

контролем. Концентрація піровиноградної кислоти у венозній крові тварин К 

групи становила 118,93±2,72 мкмоль/л, а у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп 

вміст піровиноградної кислоти у крові зріс відповідно на 1,8 (р>0,05), 5,5  

(р>0,05), 11,0 (р<0,01) та 11,9 % (р<0,01) порівняно із тваринами контрольної 

групи.  

Рівень молочної кислоти у крові тварин К групи становив 0,67±0,03 

ммоль/л, а у тварин Д1, Д2, Д3 та Д4 груп він був дещо нижчим і становив  

відповідно 0,65±0,03; 0,63±0,04; 0,61±0,05 та 0,60±0,04 ммоль/л (р>0,05). 

Через 4 місяці корекції раціону бугайців дослідних груп вітамінами 

групи В не виявлено суттєвих змін у досліджуваних величинах активності 

лактат- і піруватдегідрогенази у крові тварин дослідних груп по відношенню 

до бугайців контрольної групи. Зокрема, активність лактатдегідрогенази 

крові у бугайців  К групи становила 3,14±0,16 мкг/г·хв, а у бугайців Д1, Д2, Д3 

та Д4 груп вона складала відповідно 3,20±0,22;  3,25±0,18; 3,34±0,14 та 

3,35±0,21 мкг/г·хв (р>0,05). Активність піруватдегідрогенази у крові тварин 

контрольної  та Д1, Д2, Д3 та Д4 груп  відповідно становила 5,24±0,23; 

5,69±0,32; 5,81±0,22; 5,97±0,26 та 6,04±0,29 мкг/г·хв (р>0,05).  

Співвідношення лактат/піруват у тварин К групи становило 5,63±0,21, а 

у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп відмічено зниження цього показника 

відповідно на 4,8 (р>0,05), 12,2 (р>0,05) 21,9 (р<0,05) та 24,8 % (р<0,05). 

У таблиці 3.20 наведено результати дослідження показників обміну 

вуглеводів у крові бугайців на відгодівлі через 6 місяців згодовування 

добавки комплексу основних вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у 

різних кількостях. 

Так, вміст глюкози у крові тварин контрольної групи становив 

3,62±0,08 ммоль/л, а у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп рівень глюкози у крові 
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був вищим і відповідно становив 3,79±0,09 (р>0,05), 3,92±0,08 (р<0,05), 

4,03±0,06 (р<0,01) та 4,05±0,07 (р<0,01) ммоль/л. 

Встановлено також статистично вірогідне зростання у крові  бугайців 

Д3 та Д4 груп концентрації піровиноградної кислоти  (123,1±2,61 та 

123,7±2,67 мкмоль/л), що відповідно було вищим на 12,6 та 13,2 % (р<0,01) 

порівняно із тваринами контрольної групи.  

Одночасно з цим виявлено зменшення вмісту молочної кислоти у крові  

тварин  дослідних  груп.  Так, у бугайців  К  групи  рівень молочної кислоти у 

венозній крові становив 0,64±0,03 ммоль/л, а у тварин Д1, Д2, Д3 та Д4 груп її 

концентрація становила 0,62±0,04 (р>0,05), 0,58±0,04 (р>0,05), 0,53±0,03 

(р<0,05) та 0,52±0,03  ммоль/л (р<0,05).  

 Таблиця 3.20 

Показники обмін вуглеводів у бугайців на відгодівлі через 6 

місяців згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12)  

(М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К  Д 1  Д 2 Д 3 Д 4 

Глюкоза, ммоль/л 3,62±0,08 3,79±0,09 
3,92±0,08 

* 
4,03±0,06 

** 
4,05±0,07 

** 

Молочна кислота, 

ммоль/л 
0,64±0,03 0,62±0,04 

0,58±0,04 
 

0,53±0,03 
* 

0,52±0,03 
* 

Піровиноградна 

кислота, мкмоль/л 
109,34 
±2,72 

112,28 
±2,85 

117,41 
±2,74 

123,08 
±2,61** 

123,73 
±2,67** 

Співвідношення 

лактат/піруват 
5,87±0,24 5,54±0,19 

4,96±0,28
* 

4,31±0,32 
** 

4,20±0,34 
** 

Активність 

лактатдегідрогенази, 

мкг/г·хв 

3,17±0,13 3,24±0,17 3,29±0,15 3,38±0,16 3,39±0,14 

Активність 

піруватдегідрогенази, 

мкг/г·хв 

5,26±0,21 5,74±0,28 5,94±0,26 6,05±0,22* 6,11±0,23* 
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На тлі корекції раціону бугайців дослідних груп на відгодівлі 

вітамінами групи В у відповідних кількостях прослідковується тенденція до 

підвищення  активності лактатдегідрогенази у крові бугайців усіх дослідних 

груп і статистично вірогідне зростання активності піруватдегідрогенази у 

венозній крові бугайців Д3 і Д4 груп (р<0,05) у порівнянні з контролем. 

 Співвідношення лактат/піруват у тварин К групи становило 5,87±0,24, 

а у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп відмічено зниження цього показника 

відповідно на 6,0 (р>0,05),  18,3 (р<0,05),  36,2 (р<0,01) та 39,8 % (р<0,01) 

порівняно із тваринами контрольної групи, що вказує на пригнічення 

анаеробної і посилення аеробної фази енергетичного обміну. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що додавання до 

раціону бугайців збалансованого за поживними і мінеральними речовинами 

та жиророзчинними вітамінами А, D, Е на заключному етапі відгодівлі 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідній кількості 

позитивно впливає на  показники обміну вуглеводів (вміст глюкози і 

піровиноградної кислот, активність лактат- і  піруватдегідрогенази) з 

певними особливостями у дослідних групах тварин, яким додатково 

згодовували вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у різних кількостях. 

Найбільші зміни у показниках обміну вуглеводів, що відображають його 

інтенсивність, встановлено у тварин Д3 та Д4 груп, а найменші  – у бугайців  

Д1 групи, що пов’язано із дозою додатково введених до раціону бугайців на 

відгодівлі вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12). 

Результати описаних вище досліджень опубліковані у статті [71] і 

матеріалах ХІХ-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. 

Костюка [73]. 
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3.1.5. Інтенсивність газоенергетичного обміну у бугайців на відгодівлі за 

корекції раціону комплексом  вітамінів групи В  

(В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) 

 

Про актуальність вивчення енергетичних тканинних процесів в 

організмі тварин і, зокрема, у молодняку великої рогатої  худоби свідчать 

роботи багатьох дослідників [54, 91, 159, 289, 322, 326]. Встановлено, що 

рівень енергетичних процесів відображає функціональний стан організму, 

знаходячись у тісному взаємозв’язку із чинниками зовнішнього середовища, 

тому дослідження газоенергетичного обміну спрямовує на створення 

оптимальних умов, які забезпечили б максимальний прояв продуктивних 

якостей у бугайців на відгодівлі і високу адаптивну здатність їх організму.  

Таблиця 3.21 

Газоенергетичний  обмін у бугайців 12-місячного віку на відгодівлі 

(інтактний період) (М±m, n=6) 

 

Показники 

 

Групи 

тварин 

Частота 

дихання, 

дих. 

рух/хв 

Вентиляція 

легень, 

л/хв/кг 

Спожито  

О2, 

мл/хв/кг 

Виділено 

СО2, 

мл/хв/кг         

ДК 

Тепло- 

продукція, 

кДж/год/кг 

Контроль-

на 

24,9± 

1,6 

0,18± 

0,004 

6,74± 

0,22 

5,21± 

0,20 

0,77± 

0,005 
8,76±0,26 

Д
о

сл
ід

н
і 

1 
25,1± 

2,4 

0,18± 

0,005 

6,53± 

0,24 

4,97± 

0,23 

0,76± 

0,006 
8,49±0,32 

2 
24,5± 

1,7 

0,19± 

0,004 

6,67± 

0,21 

5,08± 

0,19 

0,76± 

0,005 
8,67±0,25 

3 
24,9± 

2,2 

0,18± 

0,004 

6,81± 

0,18 

5,27± 

0,16 

0,77± 

0,005 
8,85±0,21 

4 
25,3± 

1,9 

0,18± 

0,003 

6,59± 

0,17 

5,03± 

0,17 

0,76± 

0,006 
8,56±0,24 
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 Перед проведенням досліду по вивченню впливу додаткового введення  

комплексу водорозчинних вітамінів групи В до раціону бугайців української 

чорно-рябої молочної породи на відгодівлі було досліджено показники 

газоенергетичного обміну, що характеризують інтенсивність енергетичного 

обміну в організмі тварин 12-місячного віку контрольної і дослідних груп 

(таблиця 3.21). 

Отримані результати свідчать про те, що кількість дихальних рухів у 

бугайців контрольної та дослідних (Д1, Д2, Д3, Д4) груп перебувала в межах 

24,5±1,7 – 25,3±1,9 дих. рух/хв., споживання О2 у межах 6,53±0,24 – 6,81±0,18 

мл/хв/кг, а виділення СО2 – у межах 4,97±0,23 – 5,27±0,16 мл/хв/кг.   

Дихальний коефіцієнт (ДК) у тварин 12-місячного віку становив 0,76±0,006 – 

0,77±0,005. Показник теплопродукції у тварин К групи складав 8,76±0,26 кДж/год/кг, а в 

бугайців дослідних (Д1, Д2, Д3, Д4) груп коливався в межах 8,49±0,32 – 8,85±0,21 

кДж/год/кг. 

У таблиці 3.22 наведено результати дослідження основних показників 

газоенергетичного обміну в організмі бугайців на відгодівлі через 2 місяці 

застосування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12). Так, 

частота дихання у тварин К групи становила 24,6±1,4 дих. рух/хв., а у 

бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп – відповідно  24,8±2,1; 25,0±2,4; 25,1±1,8 та 

25,4±2,3 дих. рух/хв (р>0,05). 

Показник вентиляції легень у тварин К групи дорівнював 0,16±0,005 

л/хв/кг, а тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп даний показник суттєво не відрізнявся 

(0,16±0,006; 0,17±0,005; 0,17±0,004; 0,18±0,004 л/хв/кг) (р>0,05) від даних 

контрольної групи.  

Одночасно з цим, встановлено збільшення споживання кисню  

бугайцями  Д1, Д2, Д3, Д4 Д4  груп відповідно на 1,8 (р>0,05), 4,6 (р>0,05), 7,7  

(р>0,05) та 8,3 % (р<0,05) і виділення вуглекислого газу  на 2,4 (р>0,05),  5,9 

(р>0,05), 10,6 (р>0,05) та 11,2 % (р<0,05) порівняно з тваринами К групи. 

Встановлено також зростання показника теплопродукції у бугайців Д1, Д2, Д3 
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і Д4 груп на 1,7 (р>0,05); 4,6 (р>0,05) 7,7 (р>0,05)  та 8,4 % (р<0,05) порівняно 

з тваринами К групи. 

Таблиця 3.22 

Газоенергетичний обмін у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) через 2 місяці їх застосування (М±m, n=6) 

 

Показники 

 

Групи 

тварин 

Частота 

дихання, 

дих. 

рух/хв 

Вентиляція 

легень, 

л/хв/кг 

Спожито  

О2, 

мл/хв/кг 

Виділено 

СО2, 

мл/хв/кг        

ДК 

Тепло- 

продукція, 

кДж/год/кг 

Контрольна 
24,6± 

1,4 

0,16± 

0,005 

6,62± 

0,19 

5,06± 

0,16 

0,76± 

0,004 
8,61±0,21 

Д
о
сл

ід
н

і 

1 
24,8± 

2,1 

0,16± 

0,006 

6,74± 

0,21 

5,15± 

0,17 

0,76± 

0,005 
8,76±0,25 

2 
25,0± 

2,4 

0,17± 

0,005 

6,92± 

0,20 

5,34± 

0,16 

0,77± 

0,005 
9,01±0,22 

3 
25,1± 

1,8 

0,17± 

0,004 

7,13± 

0,16 

5,52± 

0,14 

0,77± 

0,004 
9,27±0,23 

4 
25,4± 

2,3 

0,18± 

0,004 

7,17± 

0,15* 

5,61± 

0,17* 

0,78± 

0,005 
9,33±0,19* 

 

Аналізуючи отримані результати газоенергетичного обміну в організмі 

бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) 

через 4 місяці їх застосування (таблиця 3.23), видно, що показник частоти 

дихання та вентиляції легень у тварин К та дослідних груп не змінювався 

порівняно з попереднім досліджуваним періодом, а також не спостерігалося 

міжгрупових різниць. 

У даному віковому періоді частота дихання в бугайців К групи 

складала 24,5±1,9 дих.рух/хв., а у бугайців Д1, Д2, Д3 та Д4 груп  вона 

дорівнювала  25,4±2,4; 25,7±2,2; 25,9±1,9 та 26,1±2,8 дих.рух/хв. (р>0,05). 
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Таблиця 3.23 

Газоенергетичний обмін у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) через 4 місяці їх застосування (М±m, n=6) 

 

Показники 

 

Групи 

тварин 

Частота 

дихання, 

дих. 

рух/хв 

Вентиляція 

легень, 

л/хв/кг 

Спожито  

О2, 

мл/хв/кг 

Виділено 

СО2, 

мл/хв/кг         

ДК 

Тепло- 

продукція, 

кДж/год/кг 

Контрольна 
24,5± 

1,9 

0,16± 

0,004 

6,24± 

0,23 

4,76± 

0,19 

0,76± 

0,005 
8,12±0,22 

Д
о
сл

ід
н

і 

1 
25,4± 

2,4 

0,17± 

0,005 

6,47± 

0,21 

4,93± 

0,19 

0,76± 

0,005 
8,41±0,27 

2 
25,7± 

2,2 

0,17± 

0,005 

6,75± 

0,24 

5,16± 

0,22 

0,76± 

0,006 

8,77±0,19 

* 

3 
25,9± 

1,9 

0,17± 

0,006 

7,11± 

0,22* 

5,49± 

0,20* 

0,77± 

0,005 

9,24±0,21 

** 

4 
26,1± 

2,8 

0,18± 

0,005 

7,16± 

0,25* 

5,61± 

0,26* 

0,78± 

0,005 

9,31±0,23 

** 

 

Кількість спожитого кисню та виділеного вуглекислого газу у тварин 

К групи становила 6,24±0,23 мл/хв/кг  та   4,76±0,19 мл/хв/кг, у бугайців Д1 

та Д2 груп ці показники становили відповідно 6,47±0,21; 6,75±0,24 мл/хв/кг 

(р>0,05) та  4,93±0,19 і 5,16±0,22 мл/хв/кг (р>0,05), а у тварин  Д3 та Д4 груп  

кількість спожитого кисню та виділеного вуглекислого газу статистично 

вірогідно зросла до 7,11±0,22 і 7,16±0,25 мл/хв/кг (р<0,05) та 5,49±0,20 і 

5,61±0,26 мл/хв/кг (р<0,05). Показник дихального коефіцієнта у тварин К 

групи складав 0,76±0,005, а у тварин Д1, Д2, Д3 та Д4 груп – відповідно 

0,76±0,005; 0,76±0,005; 0,77±0,006 та 0,78±0,005. Показник теплопродукції 

при цьому у бугайців К групи становив 8,12±0,22 кДж/год/кг, а у бугайців 
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Д1, Д2, Д3, Д4 груп – відповідно зріс на 3,6 (р>0,05), 8,0 (р<0,05), 13,8 

(р<0,01) та 14,7 % (р<0,01) порівняно з тваринами К групи. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання до 

раціону бугайців дослідних груп  комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, 

В10, В12) у різних кількостях упродовж 6 місяців, в цілому, позитивно 

впливало на величину показників газоенергетичного обміну (таблиця 3.24). 

Так, через 6 місяців їх застосування рівень споживання кисню у тварин К 

групи становив 6,05±0,21 мл/хв/кг, а у бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп рівень 

споживання кисню зріс до 6,47±0,28; 6,75±0,23; 6,97±0,19 та 7,02±0,20 

мл/хв/кг, що було більше на 6,9 (р>0,05), 11,6 (р<0,05), 15,2 (р<0,01) та 16,0 

% (р<0,01) порівняно з контрольною групою тварин. 

Виявлено статистично вірогідне підвищення виділення вуглекислого 

газу у бугайців Д 2, Д 3, Д 4 груп (5,17±0,14, 5,46±0,18 та 5,48±0,17 мл/хв/кг), 

що було вищим на 14,4 (р<0,05), 20,8 (р<0,01) та 21,2 % (р<0,01) порівняно із 

тваринами К групи. Майже аналогічну динаміку змін порівняно із рівнем 

споживання кисню та виділення вуглекислого газу за впливу комплексу 

вітамінів групи В виявлено і у величині енергетичних затрат організму 

тварин дослідних груп. Так, у бугайців Д2, Д3, Д4 груп рівень теплопродукції 

був вищим на 15,2 (р<0,01), 21,8 (р<0,01) та 22,6 % (р<0,001) порівняно із 

тваринами К групи. 

Що стосується тварин Д1 групи, то не встановлено статистично 

вірогідних міжгрупових різниць у кількості спожитого кисню, виділеного 

вуглекислого газу і показнику теплопродукції порівняно з К групою 

бугайців. Одночасно з цим встановлено вплив комплексу вітамінів групи В 

на величину дихального коефіцієнта у тварин дослідних груп. Так, у 

бугайців К групи дихальний коефіцієнт становив 0,75±0,004, у тварин  Д1 і 

Д2 груп величина дихального коефіцієнта залишалась майже на тому ж рівні 

(0,76±0,004 та 0,76±0,005), а у бугайців Д3 і Д4 груп величина дихального 

коефіцієнта підвищилась і складала 0,78±0,005 та 0,78±0,004 (р<0,05). 
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Таблиця 3.24 

Газоенергетичний обмін у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) через 6 місяців їх застосування (М±m, n=6) 

 

Показники 

 

Групи 

тварин 

Частота 

дихання, 

дих. рух/хв 

Вентиляція 

легень, 

л/хв/кг 

Спожито  

 О2, 

мл/хв/кг 

Виділено 

СО2, 

мл/хв/кг 

ДК 

Тепло- 

продукція, 

кДж/год/кг 

Контрольна 
24,3± 

1,3 

0,15± 

0,003 

6,05 

±0,21 

4,52± 

0,17 

0,75± 

0,004 

7,74 

±0,24 

Д
о
сл

ід
н

і 

1 
24,6± 

1,7 

0,15± 

0,004 

6,47± 

0,28 

4,93± 

0,16 

0,76± 

0,004 

8,45 

±0,27 

2 
25,1± 

1,6 

0,16± 

0,005 

6,75± 

0,23* 

5,17± 

0,14* 

0,76± 

0,005 

8,92 

±0,25** 

3 
25,6± 

1,5 

0,16± 

0,004 

6,97± 

0,19** 

5,46± 

0,18** 

0,78± 

0,005 

9,43 

±0,22** 

4 
25,7± 

1,4 

0,16± 

0,005 

7,02± 

0,20** 

5,48± 

0,17** 

0,78± 

0,004 

9,49 

±0,21*** 

 

Щодо показників частоти дихання і вентиляції легень, то необхідно 

відзначити, що їх величини не відрізнялись суттєво у тварин К та дослідних 

груп (р>0,05) за згодовування добавки комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  

В5, В6, В10, В12) упродовж 6 місяців. 

Отже, додавання до раціону бугайців дослідних груп комплексу 

основних вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях 

упродовж 2, 4 та 6 місяців, в цілому, позитивно впливає на величини 

показників газоенергетичного обміну. Найбільш суттєві зміни у величині 

спожитого кисню, виділеного вуглекислого газу і теплопродукції виявлено 

через 4 та 6 місяців корекції раціону бугайців на відгодівлі вітамінами групи 

В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12)  у тварин  Д 3 і Д 4 груп. 



 
 

93 

Результати описаних вище досліджень опубліковані у статті [70]. 

 

3.2.  Інтенсивність росту, забійні показники та хімічний склад м’язової 

тканини бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом 

вітамінів групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) 

 

Одночасно із дослідженнями фізіологічного статусу, стану 

резистентності та інтенсивності обміну речовин і енергії у бугайців на 

відгодівлі за корекції їх раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, 

В10, В12) нами було проведено також вивчення впливу корекції раціонів 

бугайців на відгодівлі збалансованих за поживними і мінеральними 

речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексом вітамінів 

групи В у відповідних кількостях на продуктивність (загальний і 

середньодобовий приріст, швидкість та інтенсивність росту), забійні 

показники, хімічний склад і калорійність м’язової тканини після завершення 

експерименту. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що додавання до основного 

раціону бугайців на відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними 

речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях викликає 

підвищення загального і середньодобового приросту, а також позитивно 

впливає на швидкість та інтенсивність росту бугайців з певними 

особливостями у тварин різних дослідних груп, які отримували додатково до 

основного раціону комплекс вітамінів групи В у відповідній кількості (табл. 

3.25). Так, відмічено, що у бугайців контрольної групи у кінці експерименту 

жива маса становила 413,6±3,7 кг, а у бугайців Д3 та Д4  груп  жива маса 

відповідно збільшилась до  433,2±4,3 та 438,1±5,1 кг, що на 19,6 (р<0,01)  та 

24,5 кг (р<0,01) більше порівняно з тваринами контрольної групи.  
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Таблиця 3.25 

Продуктивність бугайців на відгодівлі за корекції раціонів 

вітамінами групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) через 6 місяців їх застосування 

(М±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К Д 3 Д 4 

Маса тіла на початок 

досліду, кг 
272,5±2,2 268,4±2,1 271,5±2,7 

Маса тіла  

на кінець досліду, кг 
413,6±3,7 433,2±4,3** 438,1±5,1** 

Загальний приріст, кг 141,1±2,8 164,8±4,1*** 166,6±3,5*** 

Середньодобові 

прирости, г 
783,9±21,7 915,5±26,3** 925,6±28,4** 

Швидкість росту, % 41,1±1,6 47,0±1,9* 47,1±2,2* 

Інтенсивність росту, 

г/кг/день 
2,9±0,14 3,4±0,22* 3,4±0,21* 

У бугайців контрольної і дослідних груп (Д3, Д4) середньодобовий 

приріст відповідно становив 783,9±21,7;  915,5±26,3 (р<0,01) та  925,6±28,4 г 

(р<0,01), що було вищим на 16,8 та 18,1 % порівняно із тваринами 

контрольної групи. 

Відзначено також, що корекція раціону бугайців на відгодівлі 

комплексом основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у 

відповідній кількості викликала у тварин дослідних груп  підвищення 

швидкості та інтенсивності росту. Так, швидкість росту у бугайців 

контрольної групи становила 41,1±1,6 %, а у тварин   Д3 та Д4 груп вона 

відповідно становила 47,0±1,9 (р<0,05)  та 47,1±2,2 % (р<0,05). 

Інтенсивність росту бугайців Д3 та Д4 груп була вищою порівняно із 

тваринами контрольної групи відповідно на 0,5 г/кг/добу.  
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Таким чином,  корекція раціону бугайців на відгодівлі збалансованого 

за поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, 

D, Е комплексом вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у наступних 

кількстях: В1 – 0,040; В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; В10 – 0,0030; В12 – 0,0006 

мг/кг маси тіла  та  В1 – 0,070; В2 – 0,10; В5 – 2,0; В6 – 0,40;  В10 – 0,0050;  В12 – 

0,0010 мг/кг маси тіла упродовж 6 місяців їх використання статистично 

вірогідно підвищує загальний і середньодобовий приріст, а також позитивно 

впливає на швидкість та інтенсивність росту бугайців на відгодівлі з певними 

особливостями у дослідних групах тварин.  

У таблиці 3.26 наведено результати досліджень забійних показників 

бугайців на відгодівлі за корекції їх раціону комплексом вітамінів групи В 

(В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях.  

Таблиця 3.26 

 Забійні показники бугайців на відгодівлі за корекції раціонів вітамінами  

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних дозах (M±m, n = 6) 

Показники 
Групи тварин  

К Д 3 Д 4 

Передзабійна жива маса, кг 413,6±3,7 433,2±4,3** 438,1±5,1** 

Маса охолодженої туші, кг 217,2±2,3 235,1±2,4*** 236,4±2,6*** 

Вихід туші, % 53,0±0,9 54,6±0,8 54,7±0,9 

Маса м’якоті, кг 165,9±1,8 182,8±1,7*** 184,0±1,9*** 

Вихід м’якоті, % 76,4±0,8 77,8±0,7 77,8±0,8 

Маса кісток, кг 45,4±0,5 46,7±0,5 46,8±0,6 

Вихід кісток, % 21,0±0,6 19,9±0,8 19,8±0,7 

Маса сполучної тканини, кг 5,9±0,3 5,6±0,3 5,6±0,3 

Вихід сполучної тканини, % 2,7±0,2 2,4±0,3 2,4±0,2 

Маса жиру, кг 8,1±0,6 8,3±0,6 8,3±0,5 

Вихід жиру, % 1,9±0,2 1,9±0,3 1,9±0,2 

Індекс м’ясності (маса 

м’якоті на 1 кг кісток) 
3,65±0,08 3,91±0,06* 3,93±0,05* 



 
 

96 

Аналізуючи дані таблиці 3.26 необхідно відзначити, що середня маса 

охолодженої туші, отриманої після забою тварин К групи складала 217,2±2,3 

кг, в той час, як величина цього показника у бугайців Д3 і Д4  груп була 

вищою на 8,2 та  8,8 % (р<0,001) і відповідно становила 235,1±2,4 та 

236,4±2,6 кг. Вихід туші у бугайців Д3 і Д4 груп  був також вищим на 3,0 і 3,2 

% (р>0,05) порівняно із тваринами контрольної групи.  

Варто відмітити, що показник маси м’якоті, отриманої при забої тварин 

К групи становила 165,9±1,8 кг, а величина цього показника, отриманого при 

забої бугайців Д3 і Д4 груп була вищою на 10,2 та 10,9 % (р<0,001).  

Дещо меншою була маса сполучної тканини та більшою маса жиру, 

отриманих при забої бугайців Д3 і Д4 груп порівняно з тваринами К групи, 

проте достовірних різниць не встановлено. Що стосується індексу м’ясності, 

то варто звернути увагу, що величина цього показника, отриманого при забої 

бугайців К групи, складала 3,65±0,08 проти отриманих при забої бугайців Д3 

і Д4 груп відповідно 3,91±0,06 та 3,93±0,05, що в кінцевому результаті було 

на 7,1 та 7,7 % (р<0,05) більше порівняно з контролем.  

Провівши фізико-хімічну оцінку яловичини, отриманої при забої 

бугайців, вирощених за включення в раціон комплексу вітамінів групи В (В1,  

В2,  В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях, теж були отримані позитивні 

результати числові значення яких наведені у таблиці 3.27.  

В першу чергу, варто відзначити зростання кількості сухої речовини у 

найдовшому м’язі спини бугайців, вирощених за включення в раціон 

вітамінів групи В, що відповідно було на 5,9 та 6,1 % (р<0,05) більше 

порівняно з тваринами К групи, які не отримували вітамінів. Кількість 

протеїну у найдовшому м’язі спини бугайців Д3 і Д4 груп була вищою на 5,6 

та 5,8 % (р<0,05), а кількість триптофану – відповідно на 8,3 та 9,0 % (р<0,01) 

порівняно з тваринами К групи. Встановлено статистично вірогідне 

зростання кількості глікогену в найдовшому м’язі спини бугайців (р<0,05), 

вирощених за включення в раціон вітамінів групи В (таблиця 3.27).  
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Білково-якісний показник м’язової тканини, отриманий при забої 

бугайців Д3 і Д4 груп був вищим на 16,3 та 18,4 % (р<0,01) порівняно з таким 

числовим значенням, отриманим при забої тварин К групи. 

Таблиця 3.27 

Хімічний склад і калорійність найдовшого м’яза спини бугайців за 

впливу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у встановлених дозах 

(M±m, n=6) 

Показники 
Групи тварин 

К Д 3 Д 4 

Суха речовина, % 21,61±0,28 22,89±0,28** 22,93±0,29** 

Протеїн, % 17,27±0,15 18,24±0,18** 18,26±0,17** 

Жир, % 2,34±0,07 2,46±0,07 2,47±0,08 

Глікоген, % 1,08±0,04 1,25±0,04* 1,26±0,05* 

Зола, % 0,92±0,04 0,94±0,05 0,94±0,05 

Калорійність, кДж/100г 437,8±3,24 462,7±4,12*** 463,6±4,19*** 

Триптофан, мг% 1,45±0,03 1,57±0,03* 1,58±0,04* 

Оксипролін, мг% 0,296±0,002 0,274±0,002 0,272±0,002 

Білковий якісний 

показник  
4,9±0,19 5,7±0,16** 5,8±0,19** 

 

Отже, аналіз отриманих результатів вказує на позитивну динаміку змін 

величин післязабійних показників бугайців української чорно-рябої молочної 

породи на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, 

В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях. Встановлено статистично 

достовірно вищу масу охолодженої туші, отриманої при забої бугайців  Д3 і 

Д4 груп на 8,2 та  8,8 % (р<0,05),  індекс м’ясності на 7,1 та 7,7 % (р<0,05) 

порівняно з контролем. Що стосується хімічного складу і калорійності 

найдовшого м’яза спини бугайців за впливу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, 

В10, В12) у використовуваних дозах, то необхідно відмітити позитивне 

статистично вірогідне збільшення у м’язовій тканині кількості сухої 

речовини, протеїну, глікогену, триптофану, а також величини білково-
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якісного показника та калорійності найдовшого  м’яза спини, отриманого 

після забою бугайців Д3 і Д4 груп. 

Результати описаних вище досліджень опубліковані у статтях [74, 77]. 

 

3.3.   Економічна ефективність від корекції раціону бугайців на 

відгодівлі комплексом вітамінів групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12)  

 

Виробничу перевірку було проведено в умовах ПАФ “Білий стік” 

Сокальського району Львівської області на бугайцях української чорно-рябої 

молочної породи на відгодівлі віком 12-18 місяців. При її проведенні 

визначали приріст маси тіла тварин та обґрунтовували розрахунок 

економічного ефекту від застосування комплексу вітамінів групи  В (В1,  В2,  

В5, В6, В10, В12) у наступних кількостях: В1 – 0,040; В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 

0,25; В10 – 0,0030; В12 – 0,0006 мг/кг маси тіла для бугайців Д3 групи та:  В1 – 

0,070; В2 – 0,10; В5 – 2,0; В6 – 0,40;  В10 – 0,0050;  В12 – 0,0010 мг/кг маси тіла 

для бугайців Д4 групи. Отримані результати наведені у таблиці 3.28.  

Аналізуючи отримані результати, необхідно відзначити, що показник 

рентабельності вирощування бугайців на відгодівлі при корекції раціону 

комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідній кількості є 

вищим  порівняно з тваринами, яким не включали в раціон вітаміни групи В. 

Якщо порівняти показник рентабельності між тваринами Д3 і Д4  групи (16,8 

та 16,9 %) то видно, що величина цього показника відрізняється лише на 0,1 

%. Що стосується отриманого прибутку, то величина цього показника у 

бугайців Д3 та Д4 груп відповідно складала 9660 та 9700 грн, міжгрупова 

різниця в цьому випадку складала 40 грн або 0,5 %. В той же час, затрати на 

придбання вітамінів для тварин Д3 та Д4 груп становили 64,8 та 105,0 грн. 

Різниця складала 40,2 грн.  

Враховуючи затрати на придбання більшої дози вітамінів (Д4 група), 

економічно виправданою є доза комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, 
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В10, В12), яку використали для корекції раціону бугайців Д3 групи (В1 – 0,040; 

В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; В10 – 0,0030; В12 – 0,0006 мг/кг маси тіла). 

Таблиця 3.28 

Економічна ефективність від застосування комплексу вітамінів групи В 

(В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) для бугайців на відгодівлі 

Показники 
Групи тварин 

К Д 3 Д 4 

Абсолютний приріст маси 

тіла, ц 
1,41 1,65 1,67 

Середньодобовий приріст, г 783,9 915,5 925,6 

Затрати кормів на 1 ц 

приросту 
1223 1442 1451 

Вартість кормів, витрачених в 

досліді на 1 тварину, грн 
925 906,2 908 

Вартість вітамінів, грн - 64,8 105 

Всього затрачено на 1 тварину 

на дослід, грн.  
1572 1724 1744 

Середня реалізаційна ціна 1 ц 

живої маси, грн. (2012 р.) 
1250 1250 1250 

Собівартість 1 ц живої маси 

при реалізації, грн. (2012 р.) 
1118 1071 1063 

Рентабельність, % 10,5 16,8 16,9 

Чистий прибуток на 1 ц живої 

маси, грн. (2012 р.) 
131,2 210,0 211,2 

Чистий прибуток на 1 

тварину, грн 
538,0 904,3 912,8 

Отримано прибутку всього, грн 5200 9660 9700 

 

При цьому показник рентабельності та отриманого прибутку у цій 

групі тварин є також вищим, що дозволяє рекомендувати використовувати 

дану дозу комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) для корекції 

раціону бугайців упродовж 6 місяців відгодівлі. 

 

3.4. Висновки до розділу «Власні дослідження» 

Отримані результати проведених комплексних досліджень фізіолого – 

біохімічного статусу і продуктивності бугайців на  відгодівлі за корекції 
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раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) дають 

можливість зробити наступні висновки : 

1. Корекція раціону бугайців Д1, Д2, Д3 і Д4 груп на заключному етапі 

відгодівлі комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних 

кількостях викликає підвищення у крові гематокриту, кількості еритроцитів, 

лейкоцитів і вмісту гемоглобіну відповідно на 6,4 – 29,0; 5,5 – 21,8; 2,7 – 14,9 

та 5,6 – 20,7 % порівняно із тваринами контрольної групи. 

2.  Встановлено, що корекція раціону бугайців збалансованого за 

поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, 

Е на заключному етапі відгодівлі комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, 

В6, В10, В12) сприяє підвищенню в їх організмі показників неспецифічної 

резистентності та імунологічної реактивності (Т- і В-популяції лімфоцитів, 

фагоцитарної активності лейкоцитів, індексу фагоцитозу, вмісту 

імуноглобулінів, бактерицидної, комплементарної і лізоцимної активності 

сироватки крові), а також проявляє позитивний ефект на обмін речовин 

(білків, вуглеводів) та енергії, причому динаміка змін їх величин залежить від 

кількості введених до раціону вітамінів групи В. 

3. Корекція раціону бугайців Д3 і Д4 груп на відгодівлі вітамінами 

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) сприяє підвищенню середньодобових 

приростів на 16,8 та 18,1 % і покращенню забійних показників, про що 

свідчить зростання маси охолодженої туші (на 8,2 та 8,8 %), показника маси 

м’якоті (на 10,2 та 10,9 %), індексу м’ясності (на 7,1 та 7,7 %), кількості сухої 

речовини (на 5,9 та 6,1 %), протеїну (на 5,6 та 5,9 %), триптофану (на 8,3 та 

8,4 %) і білково – якісного показника м’язової тканини (на 16,1 та 17,9 %) 

порівняно із тваринами контрольної групи. 

4. Визначена оптимальна доза комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, 

В6, В10, В12) для корекції раціону бугайців на заключному етапі відгодівлі у 

кількості : В1 – 0,04; В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; В10 – 0,003; В12 – 0,0006 

мг/кг маси тіла.   
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

В наш час отримання високої продуктивності тварин на відгодівлі з 

найменшими матеріальними витратами є досить актуальним питанням. 

Застосування  новітніх технологій у сучасному тваринництві дає можливість 

підвищувати продуктивність тварин з урахуванням індивідуальних 

можливостей організму кожної продуктивної тварини [2, 56]. Використання у 

технології знань закономірностей фізіологічних і біохімічних процесів в 

організмі тварин, що зумовлені як спадковістю, так і впливом довкілля, 

створює найсприятливіші умови для реалізації твариною її генетичного 

потенціалу продуктивності. Відповідно науковці у різних країнах світу 

проводять постійний пошук удосконалення як технологій утримання, так і 

годівлі продуктивних тварин, і в тому числі великої рогатої худоби різного 

віку [8, 23, 81, 59, 70, 157, 161, 181, 222, 227]. 

Нестача або неповноцінність поживних речовин (білків, жирів, 

вуглеводів)  нестача вітамінів, мінеральних речовин у раціоні бугайців на 

відгодівлі знижує використання корму в цілому, викликає збільшення втрат 

речовин і енергії в процесі обміну і часто обумовлює хворобливий стан 

тварин [32, 33, 92, 133, 194, 285, 311, 320, 332]. Особлива увага звернена на 

використання у раціонах бугайців  в період відгодівлі біологічно активних 

речовин і вітамінів для стимуляції м’ясної продуктивності [19, 20, 124, 188, 

193, 201]. Метою наших досліджень на першому етапі роботи було вивчити 

фізіолого-біохімічні особливості функціонування організму, інтенсивність 

обміну речовин та газоенергетичного обміну організму бугайців української 

чорно-рябої молочної породи на відгодівлі за включення в раціон комплексу 

основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у різних кількостях, а 

також обґрунтувати найбільш ефективну дозу їх застосування. 

Аналіз отриманих результатів морфологічного складу крові бугайців 

12-місячного віку на відгодівлі показав, що величини досліджуваних 

показників знаходилися в межах фізіологічної норми для тварин даної вікової 
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категорії. Зокрема, кількість еритроцитів у всіх досліджуваних групах тварин 

(К, Д1, Д2, Д3, Д4) знаходилася в межах 5,6±0,3 – 5,8±0,2 Т/л, вміст 

гемоглобіну в крові усіх досліджуваних тварин коливався в межах 104,2±4,5 

– 106,2±2,8·г/л. Результати наших досліджень стосовно вищеназваних 

величин показників у бугайців на відгодівлі співпадають з даними 

отриманими Усаченко Л.М. [171]  та Цвігуном А.О. [182].  

Дослідженнями системи крові у різних видів сільськогосподарських 

тварин тривалий час займалося багато вчених, проте вивчення особливостей 

морфофункціональних показників крові бугайців на відгодівлі носить у 

літературі фрагментарний характер [47, 329]. За нашими результатами 

досліджень встановлено, що кількість лейкоцитів у бугайців К та дослідних 

груп (Д1, Д2, Д3, Д4) перебувала в межах 7,8±0,3 – 8,2±0,4 Г/л. Що стосується 

аналізу лейкограми крові бугайців 12-місячного віку, то варто відзначити, що 

кількість різних видів лейкоцитів у крові тварин даного віку перебувала в 

межах фізіологічної норми і суттєво не відрізнялася у тварин контрольної та 

дослідних груп. Кількість тромбоцитів у тварин усіх груп перебувала в межах 

325,2±12,6 – 337,5±16,3 Г/л, а величина гематокриту складала 0,32±0,04 – 

0,33±0,04·л/л.  

Про оптимальні фізіологічні параметри гемопоезу організму бугайців 12-

місячного віку свідчать отримані показники індексів крові. Середній вміст 

гемоглобіну в одному еритроциті у бугайців 12-місячного віку складав 

18,16±0,19 – 18,61±0,17 пг, середня концентрація гемоглобіну в одному 

еритроциті була 32,18±0,22 – 33,06±0,42 %, середній об’єм одного 

еритроцита коливався в межах 56,14±0,18 – 57,14±0,29 мкм
3
, колірний 

показник становив 0,91±0,04 – 0,93±0,06 і швидкість осідання еритроцитів в 

середньому по групах коливалась в межах 1,02±0,04 – 1,09±0,03 мм/год. 

Статистично вірогідних міжгрупових різниць виявлено не було.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання до 

раціону бугайців дослідних груп комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, 

В10, В12) у різних кількостях упродовж 6 місяців по-різному впливало на 
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більшість досліджуваних показників еритро-, лейко- і тромбоцитопоезу, а 

також на гематокритну величину, вміст гемоглобіну і швидкість осідання 

еритроцитів. Насамперед, через 2 місяці від початку  згодовування вітамінів, 

виявлено статистично вірогідне зростання в крові бугайців Д3 і Д4 груп 

кількості еритроцитів на 16,1 та 17,9 % (р<0,05)  і вмісту гемоглобіну на 15,7 

та 16,8 % (р<0,05) відповідно по відношенню до тварин К групи. Отримані 

результати вказують на посилення дихальної функції крові тварин цих груп. 

Що стосується індексів еритроцитів, необхідно відзначити, що статистично 

вірогідних міжгрупових різниць в даному досліді ми не спостерігали. Разом з 

тим, у крові бугайців Д3 і Д4 груп виявлено статистично вірогідно більшу 

кількість лейкоцитів, що було на 13,2 та 14,5 % (р<0,05) більше порівняно з 

тваринами К групи, в основному за рахунок зростання кількості клітин 

лімфоцитарного ряду. Така позитивна динаміка кількості лімфоцитів може 

вказувати на підвищення імунологічної реактивності організму тварин на 

відгодівлі при застосуванні комплексу вітамінів групи В у відповідних 

кількостях.    

При дослідженні інших показників морфофункціонального стану 

крові бугайців Д3 і Д4  груп на відгодівлі через два місяці згодовування 

вітамінів групи В, достовірних міжгрупових різниць виявлено не було. За 

впливу комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)  виявлено 

незначні зміни у показниках кількості тромбоцитів, величині гематокриту і 

швидкості осідання еритроцитів у периферичній крові бугайців цих груп на 

відгодівлі.  

Встановлено, що згодовування бугайцям на відгодівлі комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)  у менших кількостях (Д1 і Д2  

групи) упродовж двох місяців суттєво не впливало на морфофункціональний 

стан крові тварин, про що свідчать невеликі різниці числових значень 

отриманих результатів у порівнянні з К групою тварин.  

Аналізуючи дані змін кількості еритроцитів в одиниці об’єму крові 

встановлено, що її величина у бугайців Д2, Д3 та Д4 груп на тлі тривалого 
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згодовування вітамінів групи В (через 4 місяці) була більшою, ніж на початку 

досліду. Відмічено статистично вірогідне зростання у периферичній крові 

бугайців Д2, Д3  та Д4 груп кількості еритроцитів відповідно на 12,7 (р<0,05), 

20,0 (р<0,01) та 21,8 % (р<0,01), а також вмісту гемоглобіну на 11,8 (р<0,05), 

18,9 (р<0,01) та 20,7 % (р<0,01) порівняно із тваринами К групи. Одночасно з 

цим, не виявлено статистично вірогідних міжгрупових різниць впливу 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) через 4 місяці від 

початку їх згодовування на такі показники крові бугайців на відгодівлі, як 

колірний показник крові та індекси еритроцитів (середній вміст гемоглобіну 

в одному еритроциті, середню концентрацію гемоглобіну в одному 

еритроциті, середній об’єм одного еритроцита), тому  ці показники майже не 

відрізнялись у тварин К та дослідних груп. Встановлено позитивний вплив 

комплексу водорозчинних вітамінів групи В у різних кількостях на 

величину ШОЕ у венозній крові тварин дослідних груп (Д1, Д2, Д3, Д4), що 

перевищувало показники тварин К групи на 2,6 (р>0,05), 7,0 (р>0,05), 10,5 

(р<0,05) та 11,4 % (р<0,05). 

На тлі 4-місячного згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, 

В12) у крові бугайців Д3, Д4 груп статистично вірогідно зростала кількість 

лейкоцитів на 13,5 та 14,9 % (р<0,05) порівняно із тваринами К групи, в 

основному за рахунок збільшення кількості  лімфоцитів.  Однак, у тварин Д1, 

Д2 груп, яким до раціону додавали меншу кількість вітамінів групи В (В1, В2,  

В5, В6, В10, В12) величина цього показника була вищою лише на 2,7 та 10,8 % 

(р>0,05) відповідно  порівняно з К групою, проте вона не виходила за межі 

вірогідних значень. 

Як показали наші дослідження, по закінченні експерименту (через 6 

місяців)  згодовування комплексу основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, 

В10, В12) у різних кількостях бугайцям на відгодівлі, встановлено найбільш 

суттєву позитивну динаміку величин досліджуваних показників. Насамперед, 

виявлено статистично вірогідне зростання кількості еритроцитів у крові 

бугайців Д2, Д3, Д4 груп на 15,8 (р<0,05), 28,1 (р<0,01) та 29,8 % (р<0,01) 
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порівняно із тваринами К групи. Відповідно, виявлено також вищу 

концентрацію гемоглобіну у тварин Д2, Д3, Д4 груп, що було на 14,3 (р<0,05), 

24,4 (р<0,001) та 26,7 % (р<0,001)  більше порівняно з К групою бугайців. 

Встановлені величини отриманих різниць були найбільшими порівняно з 

попередніми досліджуваними періодами, що вказує на перевагу тривалого 

застосування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12), а також на 

їх пролонговану дію в організмі тварин і позитивний вплив на еритропоез та 

дихальну функцію крові. Такий ефект, очевидно, може бути зумовлений 

біогенною дією вітаміну В6, який, як відомо, бере участь в окисненні 

біогенних амінів і регуляції синтезу порфіринів – складних білків, які 

входять до складу молекул гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів, каталази, 

пероксидази. Доведено, що ці складні білки відіграють важливу роль у 

здійсненні дихальної функції крові [213]. Крім цього, встановлено, що при 

надходженні в організм тварин у достатніх кількостях вітаміни В1 та В2 

стимулюють еритроцитопоез [301, 307, 331]. Збільшення кількості 

еритроцитів і вмісту гемоглобіну в крові бугайців Д3, Д4 груп за умови 

тривалого згодовування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12)  

може бути обумовлено і дією фолієвої кислоти, яка бере активну участь в 

процесах регуляції функцій органів кровотворення (особливо червоного 

кісткового мозку), у стимулюванні гемопоезу, синтезі гемоглобіну, в 

прискоренні дозрівання форменних елементів крові (виконує антианемічну 

дію при макроцитарній анемії). Тісний взаємозв’язок існує між функцією 

фолієвої кислоти (вітаміну В10) і вітаміну В12. Останній, як відомо, впливає на 

перетворення фолієвої кислоти у тетрагідрофолієву (активну форму фолату), 

накопичення її в печінці [204, 226, 258]. Перетворення фолієвої кислоти в 

метаболічно активну форму – фолінову кислоту – відбувається у червоному 

кістковому мозку. За рахунок активної участі в синтезі ДНК, фолінова 

кислота регулює еритроцитопоез. Зі свого боку, вітамін B12 відіграє важливу 

роль у регуляції функцій кровотворних органів: він бере участь у синтезі 

пуринових і піримідинових основ, нуклеїнових кислот, необхідних для 



 
 

106 

процесу еритроцитопоезу, активно впливає на накопичення в еритроцитах 

з'єднань, що містять сульфгідрильні групи, що також може обумовлювати 

отримані нами числові характеристики еритроцитів та гемоглобіну крові 

бугайців на відгодівлі за корекції їх раціону вітамінами групи В (В1, В2,  В5, 

В6, В10, В12) у відповідних кількостях. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання до 

раціону бугайців дослідних груп на відгодівлі комплексу вітамінів групи В 

(В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях упродовж 6 місяців 

проявляє більш суттєвий вплив на гематокритну величину порівняно з 

отриманими результатами досліджень через 2 та 4 місяці застосування 

вітамінів групи В. Величина цього показника у бугайців Д2, Д3, Д4 груп була 

більшою на 12,9 (р<0,05), 25,8 (р<0,01) та 29,0 % (р<0,01) порівняно з 

контролем. В першу чергу, отримані результати обумовлені зростанням 

кількості еритроцитів у бугайців цих груп, оскільки величина гематокриту 

відображає співвідношення форменних елементів (еритроцитів) до плазми 

крові. Позитивну динаміку змін можна пов’язувати з біологічною дією 

вітаміну В12, механізм якої в даному випадку зводиться до перетворення 

фолієвої кислоти у тетрагідрофолієву, яка безпосередньо стимулює 

кровотворення, еритроцитопоез, і, відповідно, підвищення гематокритної 

величини. Як вказують дослідники, при В12-авітамінозі у тварин розвивається 

гіпохромна анемія, а також знижується величина гематокриту [328, 330].  

Подібну динаміку змін порівняно із загальною кількістю еритроцитів 

та показником гематокриту крові бугайців за впливу комплексу вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) виявлено і у швидкості осідання еритроцитів 

у крові тварин дослідних груп. Так, у бугайців Д2, Д3, Д4 груп показник ШОЕ 

був вищим на 13,4 (р<0,05), 17,9 (р<0,01) та 18,8 % (р<0,01) порівняно із 

тваринами К групи. Як відомо, одним з основних факторів, що впливає на 

швидкість осідання еритроцитів, є якісні та кількісні зміни білкових 

компонентів плазми крові [14]. При збільшенні  вмісту у плазмі крові 

високодисперсних білків (особливо γ-глобулінів  та фібриногену), які 
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адсорбуються на поверхні еритроцитів, відбувається прискорення швидкості 

осідання червонокрівців. Отримані нами результати досліджень фракцій 

білків у сироватці крові бугайців дослідних груп підтверджують статистично 

вірогідне зростання вмісту γ-глобулінів  у тварин Д3, Д4 груп, що може мати 

безпосередній вплив на зростання швидкості осідання еритроцитів у їх крові. 

Що стосується змін колірного показника крові та індексів еритроцитів 

(середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті, середня концентрація 

гемоглобіну в одному еритроциті, середній об’єм одного еритроцита) у крові 

бугайців дослідних груп, які отримували комплекс вітамінів групи В (В1, В2,  

В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях після 6-місячного їх застосування, 

то варто відзначити, що величини цих показників не відрізнялись суттєво у 

тварин контрольної та дослідних груп і перебували у межах фізіологічної 

норми для даного віку тварин. Очевидно, надходження вітамінів групи В (В1, 

В2,  В5, В6, В10, В12)  в організм бугайців на відгодівлі у достатніх кількостях 

(особливо В12), призводило до нормалізації кровотворення у червоному 

кістковому мозку, утворенні зрілих клітин крові,  нормалізувало синтез ДНК 

в еритро- і нормобластах, тому не затримувалось їх ділення і дозрівання. У 

зв’язку з цим вміст гемоглобіну у крові бугайців на відгодівлі зростав, а 

індекси еритроцитів не зменшувались, що вказує на достатнє тканинне 

окиснення. 

Одночасно з цим, встановлено збільшення кількості лейкоцитів у крові 

тварин дослідних груп: статистично достовірні зміни спостерігали у крові 

бугайців Д2, Д3, Д4 груп, що було на 11,4 (р<0,05), 15,2 (р<0,01) та 17,7 % 

(р<0,01) більше порівняно з контролем. Аналізуючи зміни лейкограми крові 

бугайців дослідних груп на заключному етапі відгодівлі відзначено найбільш 

суттєві зміни у кількості лімфоцитів. Величина цього показника у крові 

бугайців  Д3 і Д4 груп була більшою на 8,6 (р<0,05) та 9,1 % (р<0,05) 

порівняно з контролем, у той час, коли достовірно зменшувалась кількість 

сегментоядерних нейтрофілів та еозинофілів (р<0,05) порівняно з тваринами 

К групи. Як відомо, для нормального функціонування імунокомпетентних 
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органів важливим є забезпечення організму фолієвою кислотою [262, 270]. 

Зменшене споживання фолатів зумовлює зниження рівня метилювання ДНК 

в лімфоцитах, а додаткове застосування фолієвої кислоти сприяє 

відновленню порушених структур ДНК [278, 279].  Очевидно, що збільшення 

кількості вітаміну В10 у раціоні бугайців, особливо Д3 та Д4 груп на відгодівлі, 

проявилось позитивним впливом на розподіл і диференціювання лейкоцитів. 

Механізм дії виявлених змін пов'язаний з основними властивостями фолієвої 

кислоти і її похідних, які виконують важливі процеси анаболізму і 

катаболізму амінокислот [215, 216]. В якості активного компонента багатьох 

клітинних ферментів вітамін В10 виконує різні функції у проміжному обміні: 

біосинтез пуринових і піримідинових основ, нуклеїнових кислот, 

амінокислот (метіоніну, гістидину), холіну, а також збільшує використання 

організмом глютамінової кислоти і тирозину, що може мати безпосередній 

вплив на  зростання кількості лімфоцитів у крові бугайців на відгодівлі. 

Співвідношення базофілів, моноцитів і паличкоядерних нейтрофілів у 

лейкограмі бугайців усіх дослідних груп на завершальному періоді відгодівлі 

після шести місяців застосування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, 

В10, В12) залишалось без статистично вірогідних змін. 

Що стосується тромбоцитів, то виявлено, що їх кількість у крові 

бугайців Д1 і Д2 груп не відрізнялась від їх чисельності у тварин К групи. У 

бугайців Д3 і Д4 груп цей показник дещо підвищився, проте статистично 

вірогідних різниць не спостерігали упродовж цього дослідного періоду 

згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12). Це може свідчити 

про те, що застосування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) 

у різних кількостях суттєво не впливає на показники тромбоцитопоезу та 

ланки механізму зсідання крові у бугайців на відгодівлі.  

Невірогідними змінами вище перелічених досліджуваних показників 

периферичної  крові характеризувались тварини Д1 групи, що може бути 

пов’язано з кількістю добавки комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, 

В10, В12), застосовану для цієї групи бугайців упродовж 6 місяців від початку 
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згодовування і вказує на її низьку ефективність для покращення фізіолого-

біохімічного стану організму бугайців у період відгодівлі. Необхідно 

відзначити, що найменші статистично вірогідні зміни у величині 

досліджуваних морфофункціональних показників крові встановлено у тварин 

Д2 групи , які отримували комплекс вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) 

у наступних кількостях: В1 – 0,025;  В2 – 0,04; В5 – 0,8; В6 – 0,15;  В10 – 0,0020;  

В12 – 0,0004 мг/кг живої ваги. 

Досліджуючи стан неспецифічної резистентності та імунологічної 

реактивності організму  бугайців 12-місячного віку на відгодівлі, необхідно 

відзначити, що у тварин усіх груп даного віку спостерігалась достатньо 

висока величина лізоцимної, бактерицидної і комплементарної активності 

сироватки крові та висока інтенсивність фагоцитозу. Через 2 місяці від 

початку застосування вітамінів групи В (В1,  В2,  В5, В6, В10, В12) у сироватці 

крові бугайців, особливо Д3 і Д4 груп, вірогідно зростала величина КАСК на 

19,7 та 20,0 % (р<0,05). В сироватці крові бугайців  Д1 і Д2  групи активність 

комплементу практично не відрізнялася від величини цього показника тварин 

К групи. Не спостерігали статистично вірогідних відмінностей у величині 

ЛАСК та БАСК бугайців К та дослідних груп через 2 місяці від початку 

застосування вітамінів групи В. Дещо вищою була загальна кількість 

імуноглобулінів у сироватці крові бугайців Д3 і Д4 груп, що складало 

відповідно 11,6±0,6 та 11,7±0,8 г/л проти контролю – 10,4±0,7 г/л. Стан 

клітинної ланки неспецифічної резистентності бугайців Д1 і Д2 груп фактично 

не відрізнявся від тварин К групи. Фагоцитарна активність (ФА) і 

фагоцитарний індекс (ФІ) нейтрофілів крові бугайців Д3 і Д4 груп були дещо 

вищими порівняно з К групою тварин, проте статистично вірогідних 

міжгрупових різниць виявлено не було. 

Звертаючи увагу на стан гуморальної ланки імунологічної реактивності 

організму бугайців на відгодівлі за впливу різних доз вітамінів групи В (В1,  

В2,  В5, В6, В10, В12.), важливо відмітити, що через 2 місяці застосування 

вітамінів у тварин Д3 і Д4 груп встановлено статистично вірогідне зменшення 
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кількості недиференційованих О-лімфоцитів на 19,1 та 20,1 % (р<0,001) 

порівняно з контролем  та деяке зростання кількості Т-лімфоцитів. У крові 

бугайців Д1 і Д2  груп кількість О-лімфоцитів, Т- і В-лімфоцитів перебувала в 

межах числового значення тварин К групи.  

У результаті проведених досліджень відзначено, що додавання до 

раціону бугайців дослідних груп збалансованого за поживними і 

мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у відповідних  кількостях упродовж 

4 місяців викликало більш суттєві зміни функціонального стану імунного 

захисту організму тварин порівняно з попереднім досліджуваним періодом. 

Насамперед, варто відзначити підвищення величини показника КАСК у 

тварин Д3 і Д4 груп на 26,3 та 27,5 % (р<0,01) порівняно з тваринами К групи. 

Показник ФІ нейтрофілів крові у тварин цих груп збільшився  на 26,3 та 29,8 

% (р<0,01) порівняно з  К групою. Що стосується стану імунологічної 

реактивності організму бугайців на відгодівлі через 4 місяці застосування 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12), то необхідно сказати, що загальна 

кількість імуноглобулінів у бугайців Д3 і Д4 груп зросла  відповідно на 15,1 та 

17,0 % (р<0,05). У тварин усіх дослідних груп статистично вірогідно 

зменшилась кількість О-лімфоцитів на 10,9; 16,4; 33,3 та 37,8 %. У крові 

бугайців Д3 і Д4 груп кількість Т-лімфоцитів збільшилась на 9,0 та 10,3 % 

(р<0,05) порівняно з тваринами К групи.  

На основі проведених досліджень встановлено, що додавання до 

основного раціону бугайців дослідних груп збалансованого за поживними і 

мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях викликало 

найбільш суттєві зміни у досліджуваних нами факторах неспецифічної 

резистентності та імунологічної реактивності організму  через 6 місяців  

застосування вітамінів, тобто наприкінці дослідного періоду. Встановлено, 

що додавання до основного раціону бугайців дослідних груп вітамінів групи 

В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних кількостях викликало зміни у 



 
 

111 

показниках гуморальної ланки неспецифічної резистентності, при цьому 

найбільші зміни стосуються величини показника КАСК бугайців на 

завершальному періоді відгодівлі. Відзначено, що у тварин Д2, Д3, Д4 груп 

цей показник зріс відповідно на 17,1 (р<0,01), 30,5 (р<0,001) та 31,7 % 

(р<0,001). Величина БАСК у тварин Д3 і Д4 груп підвищилась відповідно на 

12,3 та 14,9 % (р<0,05). Доведено, що вітамін В1 підвищує загальну 

фізіологічну стійкість тварин до захворювань, посилює антимікробні 

властивості крові [219], що властиво і обумовлювало зростання величини 

показників БАСК і КАСК бугайців дослідних груп на відгодівлі. 

Що стосується клітинної ланки неспецифічної резистентності 

організму бугайців на відгодівлі, то встановлено, що додавання до їх 

раціону комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у відповідних 

кількостях спричинило помітні міжгрупові зміни показника ФІ у венозній 

крові бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп, підвищуючи його величину на  11,5 

(р<0,05), 18,0 (р<0,05), 36,1 (р<0,001) і 39,3 % (р<0,001) відповідно порівняно 

із тваринами К групи. Позитивна динаміка інтенсивності фагоцитозу 

нейтрофілів обумовлена, в першу чергу, активацією системи комплементу у 

сироватці крові тварин Д2, Д3, Д4 груп. З іншого боку, при надходженні у 

достатній кількості вітаміну В12 в організмі тварин підвищується 

фагоцитарна активність нейтрофілів та активізується діяльність системи 

мононуклеарних фагоцитів, що підтверджує отримані нами результати.  

Наприкінці дослідного періоду (через 6 місяців застосування комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12)) виявлено тенденцію до зростання 

вмісту загальних імуноглобулінів у сироватці крові дослідних груп 

бугайців, особливо у тварин Д3 і Д4 груп на 17,8 та 19,6 % (р<0,05) порівняно 

з контролем. Хоча, вітаміни групи В не беруть безпосередньої участі у 

синтезі імуноглобулінів, вони беруть участь у механізмах регуляції 

білкового та жирового обмінів. Оскільки, основою для утворення 

імуноглобулінів є амінокислоти, присутність цих вітамінів (особливо В6 і 

B12) у раціоні молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі покращує 
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біосинтез і використання амінокислот, прискорює включення їх в білкові 

молекули, в тому числі, імуноглобулінів [256, 276]. Посилюючи синтез і 

здатність до накопичення протеїну в організмі, ціанкобаламін надає таку ж 

дію на реакції анаболізму, що могло мати безпосередній вплив на зростання 

кількості імуноглобулінів у сироватці крові бугайців дослідних груп.  

У бугайців Д3 і Д4 груп загальна кількість лімфоцитів зросла на 14,9 та 

17,0 % (р<0,05). Виявлено зміни також у кількості Т- і В-лімфоцитів у 

тварин Д1, Д2, Д3, Д4 груп, статистично вірогідні зміни встановлено у тварин 

Д3 і Д4 груп. Так, чисельність Т- лімфоцитів у тварин цих груп зросла 

відповідно на 13,5 та 14,1 % (р<0,01), а чисельність В-лімфоцитів – на 8,8 та 

9,6 % (р<0,05). У тварин Д2, Д3, Д4 груп відсоток О - лімфоцитів знизився 

відповідно на  28,0; 51,3 та 54,1 % (р<0,001) порівняно із тваринами К групи. 

Отримані результати можна пояснити тим, що вітаміни групи В, як відомо, 

прискорюють реакції організму на антигени, посилюють роботу 

щитоподібної залози, що безпосередньо регулює інтенсивність утворення Т-

лімфоцитів. Зокрема, встановлено, що при нестачі фолієвої кислоти в 

організмі тварин втрачається здатність затримувати у тканинах вітамін В12 

[298, 299, 327]. Нестача цих вітамінів відображається, насамперед, на 

біосинтезі ДНК у кровотворних клітинах, що зазнають швидкого поділу і 

проліферації (не утворюється тимідилова кислота, пуринові нуклеотиди, 

порушується метилювання нуклеїнових кислот), і, як наслідок, змінюється 

лейкоцитопоез, у тому числі диференціація та проліферація лімфоцитів [64, 

293, 313]. 

У тварин Д1 групи, які отримували комплекс вітамінів групи В у 

наступних кількостях – В1 – 0,015; В2 – 0,03; В5 – 0,5; В6 – 0,10;  В10 – 0,0012;  

В12 – 0,0002 мг/кг живої ваги встановлено незначні зміни досліджуваних 

нами показників імунного статусу, що вказує на недостатню кількість цих 

вітамінів для бугайців на відгодівлі. 

Досліджуючи  білковий обмін в організмі бугайців 12-місячного віку на 

відгодівлі, встановлено, що вміст загального білка та числові значення 
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фракції білків у сироватці крові тварин усіх груп перебували в межах 

фізіологічної норми для даного віку. У результаті проведених досліджень 

відмічено, що додавання до раціону дослідних груп бугайців комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у різних кількостях вже через 2 

місяці їх згодовування  позитивно впливало на показники білкового обміну з 

певними відмінностями у дослідних групах тварин. Встановлено статистично 

вірогідне підвищення у сироватці крові бугайців Д3 і Д4 груп вмісту 

загального білка на 5,1 та 5,2 % (р<0,05) порівняно з тваринами К групи. 

Крім цього, виявлено, що за впливу комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, 

В6, В10, В12) у тварин Д3 і Д4 груп спостерігалось статистично вірогідне 

зменшення у сироватці крові фракції альбумінів на 6,3 (р<0,05) та 7,6 % 

(р<0,01) порівняно з тваринами К групи. Також відмічено збільшення вмісту  

фракції γ-глобулінів у сироватці крові тварин Д4 групи на 9,5 % (р<0,05) 

порівняно з величиною цього показника у бугайців К групи. У бугайців Д3 і 

Д4 груп виявлено статистично вірогідне зростання активності АсАТ  і АлАТ 

(р<0,05) у сироватці крові порівняно з величиною цих показників у бугайців 

К групи.  

Аналізуючи динаміку показників білкового обміну в організмі бугайців 

на відгодівлі через 4 місяці згодовування  водорозчинних вітамінів групи В 

(В1, В2,  В5, В6, В10, В12), необхідно звернути увагу на статистично вірогідне 

підвищення у сироватці крові тварин Д3 та Д4 груп вмісту загального білка 

(р>0,05), зменшення кількості альбумінів (р>0,01) на фоні зростання вмісту γ-

глобулінів (р>0,01) порівняно з тваринами К групи. У тварин Д1 і Д2 групи 

величини цих показників дещо підвищувались, проте статистично вірогідних 

різниць виявлено не було, так само, як і у попередньому віковому періоді. 

Встановлено статистично вірогідне зростання активності АсАТ  і АлАТ 

(р<0,05) у сироватці крові порівняно з  величиною цих показників у бугайців 

К групи. 

Найбільш характерні зміни у показниках білкового обміну бугайців на 

відгодівлі встановлено через 6 місяців  застосування вітамінів групи В (В1, В2,  
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В5, В6, В10, В12), при цьому виявлені міжгрупові різниці і у тварин Д2 групи. 

Насамперед, рівень загального білка у сироватці крові бугайців Д2, Д3 та Д4 

груп був вищим на 4,0 (р<0,05), 5,8 (р<0,01) та 6,1 % (р<0,01) за рахунок 

зростання у сироватці крові  вмісту γ-глобулінової фракції білків відповідно  

на 10,6 (р<0,05), 18,2  (р<0,01) та 19,0 % (р<0,01) порівняно з тваринами К 

групи та  статистично вірогідному зменшенні кількості альбумінів. Щодо 

впливу комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на вміст α- і β-

глобулінів у сироватці крові бугайців на відгодівлі, то величини цих 

показників не відрізнялись суттєво у тварин К і дослідних груп. Як відомо, 

вітаміни групи В впливають на різні ланки синтезу нуклеїнових кислот, мають 

важливе значення для білкового обміну [234, 323]. Встановлено, що при 

нестачі тіаміну зменшується активність ферментів переамінування, 

підвищується розпад речовин, що призводить до негативного балансу 

нітрогену, зменшення вмісту білків в організмі тварин [275, 294]. Нестача 

піридоксину у раціоні тварин теж призводить до гальмування синтезу білка в 

організмі [277, 303, 304]. За даними Gigard C.L. [269] при нестачі вітаміну В6 у 

раціоні корів виникають значні порушення в обміні амінокислот, що 

призводить до зниження синтезу протеїну в організмі (особливо глобулінів). 

Це є причиною зниження захисних функцій організму проти інфекцій. У крові 

відмічено знижений вміст альбумінів і β-глобулінів, а також гемоглобіну, 

еритроцитів і лімфоцитів [275]. Отримані нами результати дослідження 

показників білкового обміну підтверджують позитивний вплив комплексу 

вітамінів групи В, особливо у кількостях, які отримували бугайці Д3 та Д4 

груп.  

Відзначено також підвищення активності ферментів переамінування 

(АсАТ і АлАТ) у сироватці крові тварин Д2, Д3 та Д4 груп відповідно на  21,4 

(р<0,05), 35,7  (р<0,01), 36,6 % (р<0,001) та 15,6 (р<0,05), 26,0 (р<0,01) і 27,3 

% (р<0,001) порівняно із бугайцями К групи. Такі результати можуть бути 

обумовлені дією піридоксину, який у формі піридоксальфосфату входить в 

активні групи численних ферментів (трансаміназ, декарбоксилаз, 
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серинсульфогідраз, дезаміназ, десульфураз), що каталізують реакції синтезу, 

переамінування і катаболізму амінокислот, забезпечує їх всмоктування і 

перенесення через мембрани клітин, а також  трансамінування альфа-

амінокислот в альфа-кетокислоти, розщеплення кінуреніну і 3-

оксикінуреніну [280, 291, 297]. Отримані нами результати частково 

узгоджуються з даними Паски М.З. [317], де автор відзначає зростання 

активності АлАТ та АсАТ у крові бугайців волинської і поліської м’ясної 

породи  різних типів ВНД на відгодівлі.  На основі проведених досліджень 

Blaster K. L. [214] відмічає можливість прогнозування продуктивності 

великої рогатої худоби за показниками активності ферментативних систем 

організму, у тому числі і за активністю АлАТ та АсАТ, оскільки, до числа 

факторів, що визначають рівень та швидкість синтезу білка та м’ясну 

продуктивність, відносять і ступінь активності ферментів переамінування, які 

мають прямий чи опосередкований вплив на інтенсивність процесу синтезу 

білка. Тому отримані нами дані стосовно підвищення активності вказаних 

ферментів до верхніх меж фізіологічної норми вказують на посилення 

синтезу білка в організмі бугайців, насамперед Д3 та Д4 груп, підтвердженням 

чого  є зростання рівня загального білка у сироватці їх крові. 

Найменш суттєві  зміни у показниках білкового обміну встановлено у 

тварин Д1 і Д2 груп, що вказує на дозозалежний вплив додатково введених 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) до раціону бугайців на відгодівлі на 

інтенсивність білкового обміну. 

Досліджуючи динаміку показників вуглеводного обміну в організмі 

бугайців на відгодівлі за впливу різних доз комплексу вітамінів групи В (В1,  

В2,  В5, В6, В10, В12.), відзначено тенденцію до зростання концентрації 

глюкози і вмісту піровиноградної кислоти у крові тварин, особливо Д3 і Д4 

груп через 2, 4 та 6 місяців застосування вітамінів. Зокрема, наприкінці 

експерименту, через 6 місяців застосування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, 

В10, В12) у бугайців Д2, Д3 та Д4 груп концентрація глюкози зросла відповідно 

на  8,3 (р<0,05), 11,3  (р<0,01) та 11,9 % (р<0,01). Отримані нами результати є 
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закономірним підтвердження дії вітамінів групи В, які беруть участь у 

формуванні цілого ряду ензимних систем і здійснюють регуляцію окисно-

відновних процесів, пов’язаних з енергетичним обміном майже у всіх 

тканинах організму [3, 249, 250, 255, 261, 268]. Зокрема, тіамінпірофосфат 

разом із білком формує кофермент карбоксилазу, яка бере участь у багатьох 

реакціях обміну речовин. Він є простетичною групою ферментів і бере участь 

у найважливіших ланках вуглеводного обміну, завдяки цьому бере участь у 

виділенні енергії із продуктів розщеплення вуглеводів, жирів і білків [221, 

231, 244, 265]. Ці дані підтверджують G. Combs, F. Depeint [227],  що при 

дефіциті вітаміну В1 у тканинах нагромаджуються продукти метаболізму 

вуглеводів, які токсично впливають на нервову систему, зокрема, мозкову 

тканину і  відповідно у крові та сечі підвищується вміст піровиноградної та 

альфа-кетоглутарової кислот. Внаслідок цього, як зазначають автори, 

гальмуються процеси біосинтезу замінних амінокислот, а отже в обміні 

речовин реакції  катаболізму будуть переважати над процесами анаболізму. 

На нашу думку, зростання концентрації глюкози у крові тварин усіх 

дослідних груп, може бути результатом підвищення активності процесу 

глікогенолізу. Це підтверджують також отримані нами дані про зростання 

кількості піровиноградної кислоти у бугайців Д3 та Д4 груп на 12,6 та 13,1 % 

(р<0,01) і зниження кількості молочної кислоти на 17,2 та 18,7 % (р<0,05) 

порівняно з тваринами К групи. З іншого боку, молочна кислота є продуктом 

анаеробного окиснення глюкози, і зниження її концентрації може свідчити 

про перевагу аеробного окиснення над анаеробним [210, 211]. 

Не встановлено достовірних міжгрупових різниць у досліджуваних 

нами показниках вуглеводного обміну у бугайців К і Д1 груп. Тут величина 

досліджуваних показників знаходилася в межах К групи тварин, що вказує на 

недостатню кількість комплексу вітамінів групи В для бугайців на відгодівлі 

для корекції раціону вітамінами групи В. 

Досліджуючи інтенсивність газоенергетичного обміну в організмі 

бугайців 12-місячного віку на відгодівлі, було встановлено, що величини 
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таких показників, як кількість дихальних рухів за хвилину, дихальний 

коефіцієнт, показник теплопродукції у бугайців усіх груп перебували у 

верхніх межах фізіологічної норми, що вказує на інтенсивні процеси росту 

м’язової тканини в їх організмі, оскільки процеси синтезу її складових 

компонентів потребують значної кількості енергії. Через 2 місяці  

застосування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) встановлено 

збільшення споживання кисню і виділення вуглекислого газу тваринами Д3 

та Д4 груп на 8,3 та 11,1 % (р<0,05) порівняно з тваринами К групи. У цих 

групах бугайців величина досліджуваних показників статистично вірогідно 

зросла через 4 місяці  використання комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, 

В6, В10, В12). Показник теплопродукції через 2 місяці споживання вітамінів 

групи В у тварин Д4 групи зріс на 9,7 % (р<0,05), через 4 місяці у бугайців Д2, 

Д3, Д4 груп теплопродукція зросла відповідно  на 12,9 (р<0,05), 17,3 (р<0,01) 

та 19,4 % (р<0,01) порівняно з тваринами К групи. Відзначені нами 

онтогенетичні особливості легеневого дихання і енергетичних витрат 

вказують на вищу інтенсивність перебігу обмінних та енергетичних процесів 

у бугайців дослідних груп.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання до 

раціону бугайців дослідних груп комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, 

В10, В12) у різних кількостях викликало найбільш суттєві зміни у показниках 

газоенергетичного обміну через 6 місяців їх застосування. Так, наприклад, у 

бугайців Д2, Д3, Д4 груп рівень споживання кисню був вищим на 11,6 

(р<0,05), 15,2 (р<0,01) та 16,0 % (р<0,01) порівняно з тваринами К групи. 

Виявлено також статистично вірогідне підвищення виділення вуглекислого 

газу у бугайців Д2, Д3, Д4 груп на 14,2 (р<0,05), 20,8 (р<0,01) та 21,2 % 

(р<0,01) порівняно із тваринами К групи. Аналогічну динаміку до рівня 

споживання кисню і виділення вуглекислого газу за впливу комплексу 

вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) виявлено і у величині енергетичних 

затрат організму тварин дослідних груп. Так, у бугайців Д2, Д3, Д4 груп рівень 

теплопродукції був вищим на 15,2 (р<0,01), 21,8 (р<0,01) та 22,6 % (р<0,001) 
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порівняно з тваринами К групи. Отримані нами результати співпадають з 

літературними даними  та пояснюються вищою метаболічною активністю 

тканин організму бугайців на відгодівлі [287, 315, 318, 319]. Як вказують 

Грибан В.Г., Єфімов В.Г. [53], при дослідженні інтенсивності тканинного 

дихання у великої рогатої худоби, існує тісний взаємозв’язок 

газоенергетичного обміну з інтенсивністю окисних процесів у таких органах 

і тканинах, як печінка, скелетні м’язи і кора великих півкуль головного 

мозку.  

Безпосередній вплив на газоенергетичний обмін тварин дослідних груп 

має згодовування комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12), які 

беруть участь у забезпеченні регуляції пластичних та енергетичних процесів 

в організмі бугайців. Доведено, що потрапляючи в організм тварин 

нікотинова кислота (вітамін В5) перетворюється в кодегідрогеназу І – 

нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД) або в кодегідрогеназу ІІ – 

нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ) [282, 295, 316, 324]. Ці 

кодегідрогенази беруть участь більш ніж в 150 важливих ферментативних 

реакціях перетворення вуглеводів, жирів і білків в організмі тварин. 

Надзвичайно важлива їх роль у реакціях утворення АТФ, за рахунок вільної 

енергії, яка звільняється при його розщепленні, забезпечуючи всі процеси 

життєдіяльності і продуктивності тварин [283, 284, 290]. Оскільки, не 

виявлено змін у показниках газоенергетичного обміну у тварин  Д1 групи у 

порівнянні з контролем упродовж шести місяців застосування комплексу 

вітамінів групи В, це може свідчити про недостатню дозу вітамінів для 

бугайців на відгодівлі. Щодо впливу комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  

В5, В6, В10, В12) на величину частоти дихання, вентиляції легень, дихального 

коефіцієнта, то необхідно відзначити, що ці показники не відрізнялись 

суттєво у тварин К та Д1 групи.  

Враховуючи те, що у тварин Д1 і Д2 груп виявлено найменші зміни в 

показниках фізіологічного статусу, імунологічної реактивності, білкового, 

вуглеводного і газоенергетичного обміну через 2, 4 та 6 місяців   
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застосування до основного раціону комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, 

В6, В10, В12) у відповідних кількостях, метою другої серії досліджень було 

з’ясувати рівень продуктивності, дослідити забійні показники, хімічний 

склад та білково-якісний показник м’язової тканини і дати економічне 

обґрунтування застосування найбільш ефективної кількості добавки вітамінів 

групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12), яку ми згодовували для бугайців Д3 і Д4 груп 

у першій серії дослідів. Так, маса тіла тварин К групи наприкінці досліду 

(через 6 місяців після використання вітамінів групи В) становила 409,9±4,3 

кг, а у бугайців Д3 і Д4 груп маса тіла була на 5,1 (р<0,05) та 5,4 % (р<0,05)  

більшою порівняно з тваринами К групи. Виявлено за весь період досліду 

статистично вірогідне зростання середньодобових приростів у бугайців Д3 і 

Д4 груп на 16,4 (р<0,01) та 16,7 % (р<0,01) порівняно із тваринами К групи. 

Відзначено також, що корекція раціону бугайців на відгодівлі  комплексом 

основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) сприяла підвищенню 

швидкості та інтенсивності їх росту. Так, швидкість росту у бугайців Д3 і Д4  

груп була вищою на 14,0 та 14,3 % (р<0,05), а  інтенсивність росту тварин, 

відповідно, зросла на 0,5 г/кг/добу (р<0,05) порівняно із бугайцями К групи. 

Отримані нами результати обумовлені вищою інтенсивністю білкового, 

вуглеводного та газоенергетичного обмінів  у тварин цих груп при 

згодовуванні вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідній 

кількості, оскільки, як відомо, поряд із загальними закономірностями обміну 

речовин і енергії відзначаються характерні їх особливості, при цьому чітко 

простежується взаємозв’язок між показниками продуктивності і білкового 

обміну [37, 141, 142, 178].  

Поряд із аналізом показників м’ясної продуктивності здійснено оцінку 

якісних показників м’язової тканини бугайців на відгодівлі за корекції 

раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12). Необхідно 

відзначити, що при забої бугайців Д3 і Д4 груп середня маса охолодженої 

туші була вищою на 8,2 та  8,8 % (р<0,05), показник маси м’якоті – 

відповідно на 10,2 та 10,9 % (р<0,001), індекс м’ясності – на 7,1 та 7,5 % 
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(р<0,05) більше, порівняно з контролем. Провівши фізико-хімічну оцінку 

найдовшого м’яза спини, було відзначено зростання кількості сухої речовини 

у найдовшому м’язі спини бугайців Д3 і Д4 групи на 5,9 та 6,1 % (р<0,01), 

протеїну на 5,6 та 5,8 % (р<0,01) і вмісту триптофану – відповідно на 8,3 та 

8,5 % (р<0,05) порівняно з тваринами К групи. Аналізуючи отримані дані, 

можна стверджувати, що м’язова тканина бугайців обох дослідних груп мала 

високу харчову цінність, оскільки триптофан становить основу повноцінних 

білків сполучної тканини. Білково-якісний показник м’яса бугайців Д3 і Д4 

груп був вищим на 16,3 та 18,4 % (р<0,01)  порівняно з таким числовим 

значенням, отриманим при забої тварин К групи. Як відомо, яловичина 

ціниться як продукт білкового харчування, а тому для оцінки білкової 

цінності м’яса користуются білково-якісним показником, який характеризує 

відношення повноцінних і неповноціних білків [186, 188]. Прийнято вважати, 

що м’ясо високої цінності має білково – якісний показник 5 і вище, середньої 

цінності – 4,3 [168]. У проведених дослідженнях м’язової тканини бугайців 

усіх дослідних груп мала високий білково – якісний показник, який 

перевищував 5,5. Отриманий високий білково – якісний показник вказує на 

зростання повноцінності білків м’язової тканини тварин Д3 і Д4 групи.  

Отже, аналіз отриманих результатів дослідження, їх узагальнення і 

порівняння з наявними повідомленнями вітчизняної і зарубіжної літератури, 

сучасні погляди на проблему дають нам право зробити відповідні висновки і 

дати практичні пропозиції, які можуть знайти широке застосування у 

тваринництві (скотарстві) і ветеринарній медицині.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації відповідно до поставленої мети і завдань досліджень 

отримано нові дані, які розкривають особливості фізіолого-біохімічного 

статусу (кровотворення, обмін білків, вуглеводів та енергії, стан природної 

резистентності) і продуктивності бугайців на заключному етапі відгодівлі за 

корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у 

відповідній кількості. 

 Науково обґрунтовано підвищення рівня показників фізіолого-

біохімічного статусу, продуктивності, забійного виходу і покращення 

хімічного складу, калорійності та якості м’язової тканини бугайців на 

заключному етапі відгодівлі, яким до раціону збалансованому за 

поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, 

D, Е щоденно додавали комплекс вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у 

відповідних кількостях. 

1. Встановлено, що корекція раціону бугайців на заключному етапі 

відгодівлі комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) сприяє 

підвищенню у венозній крові кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну на 

0,5 Т/л і 6,9 г/л (Д1 група); 0,9 Т/л і 14,7 г/л (Д2 група); 1,6  Т/л і 25,1 г/л (Д3 

група) та 1,7 Т/л і 27,5 г/л (Д4 група), а також зростанню числа лейкоцитів 

відповідно на 0,3 (р>0,05), 0,9 (р<0,05); 1,2 (р<0,01) та 1,4 Г/л (р<0,01) 

порівняно до контрольної групи тварин. 

2. Виявлено позитивну динаміку показників неспецифічної 

резистентності та імунологічної реактивності організму бугайців Д3 і Д4 

груп через 6 місяців згодовування добавки комплексу основних вітамінів 

групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), на що вказує підвищення величини КАСК 

на 30,5 та 32,9 % (р<0,001), БАСК на 12,2 та 14,9 % (р<0,05), показника ФІ 

нейтрофілів крові на 36,0 та 39,3 % (р<0,01), загальної кількості 

імуноглобулінів на 17,8 та 19,6 % (р<0,05), загальної кількості лімфоцитів 

на 14,9 та 17,0 % (р<0,05) за рахунок чисельності Т-лімфоцитів на 13,5 та 

14,1 % (р<0,01) і В-лімфоцитів на 8,8 та 9,6 % (р<0,05) порівняно з 
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тваринами К групи. У бугайців Д1 та Д2 груп, які отримували добавку 

комплексу вітамінів групи В у менших кількостях, встановлено незначні 

зміни показників імунного статусу їх організму. 

3. Встановлено, що при застосуванні упродовж шести місяців добавки 

комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) до раціону бугайців на 

відгодівлі викликає підвищення у сироватці крові бугайців Д3 і Д4 груп 

вмісту загального білка на 5,7 та 6,1 %  за рахунок фракції γ – глобулінів на 

18,2 та 19,0 % (р<0,01), активності ферментів переамінування (АсАТ на  

35,7 (р<0,01) та 36,6 % (р<0,001); АлАТ на 26,0 (р<0,01) та 27,3 % (р<0,001) 

відповідно) порівняно із бугайцями К групи, в той час у тварин Д1 та Д2 груп 

їх зміни були менш суттєві і статистично не вірогідні (р>0,05).  

4. При згодовуванні добавки комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, 

В6, В10, В12) встановлено зростання концентрації глюкози у крові бугайців  

Д3 і Д4 групи відповідно на 11,3 і 11,9 % (р<0,01), піровиноградної кислоти 

на 12,6 і 13,1 % (р<0,01) і зменшення вмісту молочної кислоти  на 20,7 і 23,1 

% (р<0,05), а також збільшення споживання кисню тваринами на 15,2 і 16,0 

% (р<0,01), підвищення виділення вуглекислого газу на 20,8 і 21,2 % 

(р<0,01), зростання показника теплопродукції на 21,8 (р<0,01) і 22,6 % 

(р<0,001) порівняно із тваринами К групи.  У бугайців Д1 та Д2 груп зміни 

величин досліджуваних показників були не суттєві (р>0,05), що вказує на 

дозозалежний вплив додатково введених вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, 

В10, В12) до раціону бугайців на заключному етапі відгодівлі. 

5. Про вищу анаболічну активність в організмі бугайців Д3 і Д4 груп на 

відгодівлі свідчить збільшення маси тіла тварин у кінці експерименту 

відповідно на 4,7 та 5,9 % (р<0,01), зростання середньодобових приростів – 

на 16,8 та 18,1 %  (р<0,01) і швидкості росту – на 14,4 та 14,6 % (р<0,05) 

порівняно з тваринами К групи. 

6. Згодовування вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) з метою 

корекції раціону бугайців Д3 і Д4 груп на відгодівлі сприяє підвищенню 

м’ясної продуктивності і  покращенню забійних показників, про що 
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свідчить зростання маси охолодженої туші відповідно на 8,2 та  8,8 % 

(р<0,001), показника маси м’якоті – на 10,2 та 10,9 % (р<0,001), індексу 

м’ясності – на 7,1 та 7,7 % (р<0,05), кількості сухої речовини – на 5,9 та 6,1 

% (р<0,01), протеїну – на 5,6 та 5,9 % (р<0,01), триптофану – на 8,3 та 8,9 % 

(р<0,05) і білково-якісного показника м’язової тканини – на 16,1 та 17,9 % 

(р<0,01) порівняно з тваринами К групи.  

7. Доведено, що економічно виправданим є згодовування добавки 

вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) при відгодівлі бугайців української 

чорно-рябої молочної породи упродовж 6 місяців у кількості: В1 – 0,040; В2 

– 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; В10 – 0,0030 та В12 – 0,0006 мг/кг маси тіла, 

враховуючи показник рентабельності (16,8 %) та отриманого чистого 

прибутку (1,9 грн) на 1 грн затрат.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

З метою покращення морфофункціональних показників крові, імунного 

статусу, інтенсивності обмінних процесів (обміну білків, вуглеводів, енергії), 

рівня продуктивності, забійних показників, хімічного складу та якості 

м’язової тканини рекомендується додавати до основного раціону бугайців на 

відгодівлі збалансованого за поживними і мінеральними речовинами та 

жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплекс вітамінів групи В (В1, В2, В5, 

В6, В10, В12) у наступних кількостях: В1 – 0,040;  В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; 

В10 – 0,0030; В12 – 0,0006 мг/кг маси тіла, які необхідно додавати до раціону з 

12- до 18-місячного віку відгодівлі. Отримані результати підтверджені 

патентами України на корисну модель №: 66852 «Спосіб корекції гемопоезу 

та активації обміну білка в організмі бугайців на відгодівлі» від 25.01.2012 та 

№ 76537 «Спосіб підвищення імунного статусу бугайців на відгодівлі» від  

10.01.2013.  

2. Одержані результати досліджень доцільно включати у навчальні 

програми вищих навчальних закладів України ІІІ – ІV рівня акредитації при 

підготовці фахівців за напрямом «Ветеринарна медицина» (фізіологія тварин, 

біохімія тварин, годівля продуктивних тварин, ветеринарна імунологія). 
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