
Постановка проблеми. Тваринництво – 
основна галузь агропромислового комплексу, 
яке виробляє більшу частину харчових проду-
ктів тваринного походження. Вагоме місце у 
розвитку цієї галузі займає вирощування вели-
кої рогатої худоби [2, 7]. Другою важливою 
складовою частиною агропромислового ком-
плексу є рослинництво. Воно забезпечує лю-
дей харчовими продуктами, а тварин – корма-
ми. Надмірна інтенсифікація сільського госпо-
дарства шляхом застосування хімічних засобів 
захисту та стимуляторів росту і продуктивнос-
ті рослин та тварин призводить до того, що в 
кормах для тварин часто буває високий рівень 
хімічних інгредієнтів, які негативно вплива-
ють на організм тварин [4, 8].  

Поряд із цим слід зазначити, що ксенобіо-
тики, які забруднюють навколишнє середови-
ще, також надходять у корми для тварин і зни-
жують їх продуктивність, а у надмірних кіль-
костях спричиняють розвиток токсикозів різ-
ної етіології. Серед них отруєння нітратами і 
нітритами у жуйних буває досить часто[4-6]. 
Саме тому нітратно-нітритні токсикози у тва-
рин – одна з найбільш актуальних проблем ве-
теринарної медицини. 

Встановивши, що в процесі нітратно-
нітритного токсикозу настають розлади пере-
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кисного окиснення ліпідів [1, 3], ми дійшли 
висновку, що при дії нітратів і нітритів, для 
пригнічення надмірних вільнорадикальних ре-
акцій в організмі тварин, необхідно застосову-
вати препарати з вираженою антиоксидантною 
дією, здатних пригнічувати процеси перекис-
ного окиснення ліпідів. З великої кількості ан-
тиоксидантів, при нітратно-нітритному токси-
козі бичків, ми вивчали профілактичну дію 
мевеселу та фенарону. Ці антиоксиданти бло-
кують вільні радикали – продукти метгемогло-
бінутворення та запобігають розвитку оксида-
ційного стресу у тварин [3]. 

При стресі є перспективною дезінтоксика-
ційна терапія такими препаратами, які здатні 
не лише нормалізувати систему антиоксидант-
ного захисту, а й брати участь у підтримці ме-
таболічного гомеостазу організму тварин ура-
жених нітратами і нітритами. 

Метою наших досліджень було встановити 
вплив фенарону та мевеселу на активність ен-
зимів системи антиоксидантного захисту орга-
нізму бугайців за нітратного навантаження. 

Матеріали і методи. Досліди проводились 
на 10 бичках шестимісячного віку, які були 
сформовані у 3 групи по 5 тварин у кожній: 

1 група – контрольна (К), бичкам згодовува-
ли з комбікормом нітрат натрію у дозі 0,2 
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гNО3¯/кг маси тіла;  
2 група – дослідна (Д1), бичкам згодовували 

нітрат натрію у дозі 0,2 гNО3¯/кг маси тіла ра-
зом із фенароном у дозі 0,2 г/кг корму. 

3 група – дослідна (Д2), бичкам згодовували 
нітрат натрію у дозі 0,2 гNО3¯/кг маси тіла ра-
зом із мевеселом у дозі 0,36 г/кг корму. 

Дослід тривав упродовж 30-и діб. Кров для 
аналізу брали з яремної вени на 1-, 5-, 10-, 20-, 
і 30-ту добу досліду. 

У сироватці крові досліджували активність 
активність глутатіонпероксидази (ГП; 
К.Ф.1.11.1.9.) та глутатіонредуктази (ГР; 
К.Ф.1.6.4.2.) – за методом В. В. Лемешко і спі-
вавт. (1985); активність глюкозо-6-
фосфатдегідрогенази (Г-6-ФДГ; К.Ф.1.1.1.49.) 
– за методом N. Z. Baquezetal (1967); актив-
ність каталази (КТ; К.Ф. 1.11.1.6) – за методом 
М. А. Королюк (1988).  

Результати досліджень та їх обговорення. 
При згодовуванні дослідним бичкам нітрату 
натрію у дозі 0,2 гNО3¯/кг маси тіла активність 
глутатіонредуктази в сироватці крові дослід-
них тварин на десяту добу досліду, була най-
вищою і складала – 1,84±0,055нмольNADPH/
хв на 1мг білка (табл. 1).  

У бичків , яким разом із нітратом натрію, 
згодовували антиоксиданти: мевесел і фена-
рон, активність глутатіонредуктази була висо-
кою протягом усього досліду. На першу добу 
досліду, активність ензиму у тварин обох до-
слідних груп, становила, відповідно, 
1,43±0,034 і 1,42±0,041нмольNADPH/хв на 
1мг білка. На п’яту добу активність ензиму в 
крові дослідної групи Д1 підвищилась на 12%, 

відносно контрольної групи тварин, а у бугай-
ців дослідної групи Д2 зросла на 15%. У пода-
льшому, у тварин обох дослідних груп відбу-
валося поступове підвищення активності глу-
татіонредуктази, і на двадцяту добу її актив-
ність зросла у дослідної групи Д1 на 22%, до-
слідної групи Д2 на 26%, відносно телят конт-
рольної групи. 

На тридцяту добу досліду активність глута-
тіонредуктази у бугайців дослідної групи Д1 і 
Д2 підвищилась на 12 і 13%, відносно контро-
льної групи. 

Отже, за умов нітратного навантаження, 
фенарон і мевесел сприяли підвищенню актив-
ності глутатіонредуктази у крові бугайців. Ви-
ходячи із даних таблиці 1 видно, що застосу-
вання мевеселу сприяло більшому підвищен-
ню активності ензиму, порівняно з фенароном. 

Із даних, представлених у таблиці 2 видно, 
що за умов хронічного нітратно-нітритного 
токсикозу активність глутатіонпероксидази, на 
першу добу досліду, знизилася на 11%. Найни-
жчою активність ензиму була на п’яту добу 
досліду і становила 30,5±0,8нмольNADPH/хв. 
на 1мг білка. У подальшому, активність ензи-
му поступово підвищувалась, і на десяту добу 
досліду зросла на 33%, на тридцяту добу ста-
новила 36,3±1,4 нмольNADPH/хв. на 1мг біл-
ка. 

Після застосування мевеселу і фенарону, у 
бугайців обох дослідних груп активність глу-
татіонпероксидази підвищувалась, на першу 
добу, відповідно на 4 і 6%, на п’яту на – 20,7 і 
21,3%. На десяту добу, активність ензиму ста-
новила у тварин дослідної групи Д1 37,5±1,2, 
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Час дослідження крові 
(доби) 

Глутатіонредуктаза (нмольNADPH/хв на 1мг білка) 
Групи тварин 

Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 

Перша доба 1,40±0,028 1,43±0,034 1,42±0,041 

П’ята доба 1,32±0,023 1,48±0,046* 1,51±0,035** 

Десята доба 1,84±0,055 1,61±0,058* 1,65±0,055* 

Двадцята доба 1,35±0,025 1,65±0,059*** 1,71±0,050*** 

Тридцята доба 1,42±0,035 1,59±0,054* 1,62±0,055* 

Таблиця 1. Активність глутатіонредуктази у сироватці крові бичків після введення фенаро-
ну та мевеселуза хронічногонітратно-нітритного токсикозу, (М±m, n = 5)  

Ступінь вірогідності: *Р<0,05; **Р<0,025; ***Р<0,001.  



Д2 - 37,9±1,2 нмольNADPH/хв. на 1мг білка. 
У подальшому, активність глутатіонперок-

сидази у сироватці крові тварин дослідних 
груп продовжувала підвищуватись, і на два-
дцяту добу досліду у тварин групи Д1 зросла 
на 24%, у тварин групи Д2 – на 26%.  

Отже, нормалізація активності глутатіонпе-
роксидази у крові бугайців після введення ме-
веселу і фенарону наставала з першої доби, а 
найвищу активність ензиму встановлено на 
двадцяту добу досліду.  

З аналізу проведених досліджень, щодо 
впливу антиоксидантів на активність глутатіо-
нпероксидази крові бугайців при отруєнні ніт-
ратами, встановлено, що мевесел швидше нор-
малізував активність ензиму. 

Після згодовування тваринам нітрату на-
трію, встановлено низьку активність глюкозо-
6-фосфатдегідрогенази протягом усього дослі-
ду, а найнижчою вона була на двадцяту добу 

(табл. 3). Введення телятам фенарону та меве-
селу, за умов нітратного навантаження, сприя-
ло поступовому підвищенню активності Г-6-
ФДГ у сироватці крові бугайців дослідних 
груп, починаючи з першої, до тридцятої доби 
досліду. На першу добу, після введення анти-
оксидантів, у тварин обох дослідних груп ак-
тивність Г-6-ФДГ підвищилася на 4 і 4%, на 
десяту добу на 20,6 і 22,2%.  

На двадцяту добу досліду, активність Г-6-
ФДГ, становила у твариндослідної групи Д1 
0,77±0,024 нмольNADPH/хв на 1мг білка, а у 
тварин групи Д2 0,80±0,024нмоль NADPH/хв 
на 1мг білка. Тобто, зросла, відповідно, на 45 і 
50%, відносно до величин контрольної групи 
тварин. 

Отже, за умов нітратного навантаження, 
застосуванням антиоксидантів, можна норма-
л і з у в а т и  а к т и в н і с т ь  г л ю к о з о - 6 -
фосфатдегідрогенази у сироватці крові молод-
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Час дослідження крові 
(доби) 

Глутатіонпероксидаза (нмольNADPH/хв на 1мг білка) 

Групи тварин 

Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 

Перша доба 33,2±0,9 34,6±1,1 35,1±1,1 

П’ята доба 30,5±0,8 36,8±1,2** 37,0±1,3** 

Десята доба 40,6±1,5 37,5±1,2 37,9±1,2 

Двадцята доба 30,8±1,2 38,3±1,4** 38,7±1,3** 

Тридцята доба 36,3±1,4 37,4±1,3 37,3±1,3 

Таблиця 2. Активність глутатіонпероксидази в крові бичків після введення фенарону  
та невеселу за хронічного нітратно-нітритного токсикозу, (М±m, n = 5) 

Таблиця 3. Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази у сироватці крові бичків після 
введення фенарону та мевеселу за хронічного нітратно-нітритного токсикозу, 
(М±m, n = 5)  

Час дослідження крові 
(доби) 

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа (нмольNADPH/хв на 1мг білка) 

Групи тварин 

Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 

Перша доба 0,69±0,020 0,72±0,023 0,71±0,018 

П’ята доба 0,91±0,040 0,74±0,023** 0,75±0,022** 

Десята доба 0,63±0,027 0,76±0,025** 0,77±0,024** 

Двадцята доба 0,53±0,017 0,77±0,024*** 0,80±0,024*** 

Тридцята доба 0,57±0,025 0,75±0,024*** 0,75±0,023*** 



няку великої рогатої худоби. 
У проведених нами дослідженнях, встанов-

лено, що у сироватці крові бугайців, після зго-
довування нітрату натрію, активність каталази 
поступово знижувалася: на п’яту добу на 3%, 
на десяту добу – 5%. Найнижчою активність 
каталази була на двадцяту добу досліду – 
5,71±0,10 одиниць, що на 12% нижче від кліні-
чно здорових телят (табл. 4). 

У тварин, яким згодовували нітрат натрію 
разом із фенароном та мевеселом, встановили 
поступове підвищення активності каталази. На 
першу добу досліду на 3-5%, на п’яту добу на 
3-6%.  

У подальшому, активність каталази у тва-
рин обох дослідних груп продовжувала зрос-
тати, і на десяту добу досліду становила, від-
повідно, 6,55±0,14і6,62±0,14 одиниць. На два-
дцяту добу активність ензиму у дослідній гру-
пі тварин Д1 підвищилась на 16 %, у групі Д2 – 
на 18%. На тридцяту добу досліду, активність 
каталази у бугайців обох дослідних груп нор-
малізувалася. 

Отже, за умов нітратного навантаження, 
застосуванням антиоксидантів, можна норма-
лізувати активність ензимної ланки антиокси-
дантної системи у сироватці крові молодняку 
великої рогатої худоби. 

Висновки. Для корекції активності системи 
антиоксидантного захисту при хронічному ніт-
ратно-нітритному токсикозі рекомендуємо за-
стосовувати антиоксидант мевесел у дозі 0,36 
г/кг або фенарон у дозі 0,2 г/кг комбікорму; 

При нітратно-нітритному токсикозі бугай-
ців кращу профілактичну дію проявляє меве-
сел, порівняно з фенароном.  

Складові препарату “Мевесел” сприяють 
зростанню показників ензимної ланки антиок-
сидантної системи у крові бугайців, зокрема 
підвищенню активності глутатіонпероксидази 
на 26%, глутатіонредуктази на 26%, глюкозо-
6-фосфатдегідрогенази на 22% та каталази на 
18%. 

Вважаємо, що доцільним є включення до 
лікувально-профілактичних схем препаратів з 
антиоксидантною дією з метою корекції анти-
оксидантних механізмів, що дозволяє підви-
щити енергетичну ефективність окислюваль-
них механізмів і тим самим забезпечити адек-
ватну стабілізацію і мобілізацію механізмів 
неспецифічного захисту і пластичного обміну. 

Перспективи подальших розробок. У по-
дальшому планується дослідити вплив мевесе-
лу на інтенсивність процесів перекисного оки-
снення ліпідів за умов нітратного навантажен-
ня.  
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ВЛИЯНИЕ ФЕНАРОНА И МЕВЕСЕЛА НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОРГАНИЗМА БЫЧКОВ ПРИ НИТРАТНОЙ НАГРУЗКЕ 

Гутый Б. В., Гуфрий Д. Ф., Харив И. И., Назарук Н. В., Мурска С. Д., Гута З. А., Вищур В. Я. 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины 
и биотехнологий им. С.З. Гжицького, г. Львов 

Приведены результаты исследований влияния фенарона и мевесела на активность ферментов систе-
мы антиоксидантной защиты организма молодняка крупного рогатого скота за нитратной нагрузки. 
Установлено, что при нитратном токсикозе препараты способствовали повышению антиоксидантного 
статуса организма бычков, на что указывает повышение в их сыворотке крови активности глутатион-
пероксидазы, глутатионредуктазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и каталазы. Антиоксидантные 
свойства лучше выражены в препарате “Мевесел”, поскольку в его состав входят два мощные антиокси-
данты: витамин Е и селен. 

Ключевые слова: бычки, антиоксидантная система, нитраты, нитриты, токсикоз, энзимы  

INFLUENCE OF PHENARON AND MEVESEL ON THE ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM OF 
THE BULLS ORGANISM ON NITRATE LOADING 

B. Hutyj, D. Hufrij, I. Сhariv, N. Nazaruk, S. Murska., Z. Huta, V. Vishchur 

Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies  
named after S. Z. Gzhytskyj, Lviv 

The results of studies of the effect mevesela fenarona and enzyme activity of young cattle antioxidant defense 
system with the nitrate load. It was found that nitrate toxicities drugs helped raise the status of steers body as in-
dicated by an increase in blood serum glutathione peroxidase activity, , glutathione reductase, glucose-6-
phosphate dehydrogenase and catalase. Antioxidant properties are better expressed in the preparation "Mevesel" 
because it includes two powerful antioxidants: vitamin E and selenium. 

Key words: bulls, antioxidant system, nitrates, nitrites, toxemia, enzymes. 


