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ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС НЕТЕЛІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ, ВИРОЩЕНИХ В 
УМОВАХ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ МАЛОІНТЕНСИВНОГО ІОНІЗУЮЧОГО

ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Захарін В. В.

Фізіологічний статус організму тварин визначають за виявленими і 
доступними для досліджень показниками, що відображають його динамічну 
постійність.

Кров -  найважливіша біологічна рідина, що є внутрішнім середовищем 
організму і виконує низку виключно важливих фізіологічних функцій (дихальну, 
обмінну, захисну, регуляторну тощо) [13].

У ветеринарній практиці визначають окремі складники крові, що можуть бути 
основою для того, щоб стверджувати про стан організму тварин [1].

Свійські тварини, як невід’ємна складова екосистеми, зазнають постійного 
впливу збоку абіотичних, біотичних та антропогенних факторів і певним чином на них 
реагують.

Вивчення цих змін в організмі нетелів дає можливість оцінити стан 
адаптаційно-пристосувальних механізмів і при необхідності певним чином їх 
корегувати.

Постановка питання. Складні морфофункціональні, нейрогормональні і 
гуморальні зміни, що виникають в організмі самиць під час прояву статевого циклу і 
першого плодотворного осіменіння, продовжуються протягом всього періоду 
тільності. В останній місяць тільності, одночасно з появою клінічних ознак і 
передвісників отелення, найвищий рівень морфофункціональних зрушень наступає в 
крові.

Виявлення і дослідження цих змін у нетелів різних порід з врахуванням умов 
утримання має важливе значення і дає об’єктивну інформацію про стан їх організму 
та можливість передбачити перебіг отелення, післяотельного періоду і 
життєздатність приплоду.

Мета роботи - дослідити фізіологічний статус нетелів на дев’ятому місяці 
тільності, вирощених в умовах малоінтенсивного іонізуючого випромінювання (2- 
5Кі/км2).

Матеріли і методи. Дослідження проведені у стійловий період утримання на 
10 нетелях на дев’ятому місяці тільності, чорно-рябої породи, доброї вгодованості, 
які належали дослідному господарству “ Рихальське” Ємільчинського району, 
Житомирської області.

До складу раціону нетелів входили : дерть -1 кг., силос кукурудзяний- 20 кг., 
с інаж-10 кг., сіно - 2 кг., солома - 2 кг., сіль - 0,1 кг.

Фізіологічний статус нетелів визначали за умістом складників крові, що 
наведені в таблиці. Кров для досліджень відбирали з яремної вени вранці до годівлі 
тварин .

Результати досліджень та їх обговорення. При клінічному огляді нетелів 
окрім їх вгодованості було констатовано коливання в фізіологічних межах 
температури тіла(37,7-38,9С), пульсу(62-84 ударів), дихання(17-20 рухів за хвилину), 
скорочення рубця(7-12 разів за 5 хвилин), акту дефекації (через кожні - 1,3-2,1 
години, що за добу склало приблизно - 13-16 разів), частоти сечовиділення(8-13 
разів).
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Таблиця 1 Результати дослідження крові ( М±м , п=10)
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Показники Дослідні тварини Норма
Еритроцити, Т/л 4,82±0,27 5,0-7,5
Лейкоцити, Г/л 6,88+0,35 6,0-10,0
Гемоглобін, г/л 92,33±1,84 95,0-125,0
Глутатіон, мг % :
загальний 20,4±0,58 25,0-40,0
відновлений 16,52+0,76 22,0-30,0
окислений 3,92±0,56 3,0-11,0
Глюкоза, ммоль/л 2,72±0,14 2,5-3,3
Каротин, мкг/100мл 428,6±24,56 450,0-2000,0
Загальний білок, г/100мл 6,63+0,28 7,0-8,5
Білкові фракції, %:
альбуміни 36,32+2,52 40,0-50,0
альфа-глобуліни 20,06±2,25 10,0-20,0
бета-глобуліни 15,45±3,29 8,0-16,0
гама-глобуліни 26,34±2,99 25,0-40,0
АЛТ, Од/л 15,44±1,19 10,0-30,0
ACT, Од/л 12,82+0,97 10,0-50,0
Кальцій, ммоль/л 1,91±0,12 2,4-3,12
Фосфор, ммоль/л 1,49±0,08 1,5-2,2
Лейкоформула, %:
базофіли - 0-2
езонофіли 5,9±0,68 3-8
паличкоядерні 3,3+0,71 2-6
сегментоядерні 20,7±1,55 20-35
лімфоцити 68,0±2,54 40-70
моноцити 2,40±0,67 2-7
Прогестерон, нг/мл 2,87±0,06 3,5
Естрадіол, нг/мл 131,6+4,47 135,5

Цитологічний склад крові характеризувався, як коливанням у фізіологічних 
межах, так і незначним відхиленням від них. Так, кількість еритроцитів (4,82+0,27 
Т/л) була нижчою фізіологічної межі на 3,60 %, а концентрація гемоглобіну 
(92,33+1,84 г/л) - на 2,81 %. Зниження умісту гемоглобіну та еритроцитів відмічається 
при залізодифіцитних та гіпопластичних анеміях і також може бути обумовлене 
збільшенням об’єму крові та внаслідок недостачі в організмі заліза, міді, кобальту, 
вітаміну В-12, білків, глутатіону. Відомо, що Житомирська область належить до 
північно-східної геохімічної зони, в грунтах якої виявлено нестачу рухомих форм 
цинку, кобальту, магнію і це може бути однією із причин незначного зниження в крові 
умісту еритроцитів та гемоглобіну [2,3,4,9,12].

Уміст в крові загальної кількості лейкоцитів (6,88±0,35 Г/л) і окремих його 
форм (моноцитів, еозинофілів, паличкоядерних і сегментноядерних нейтрофілів, 
лімфоцитів) коливався у фізіологічних межах.

За даними В.Б.Борисевича і Б.В.Борисевича (1994), у корів із зони зі 
щільністю ^радіаційного забруднення грунту до 5 Кі/км2 цитологічний склад і 
лейкограма крові корів коливалась у фізіологічних межах.

Концентрація в крові загального глутатіону була зниженою (20,04±0,58 мг%) 
на - 18,40%, відновленого (16,52+0,76 мг%) - на 24,90%, а окисленого коливалась у 
фізіологічних межах (3,92+0,56 мг%).
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Зниження в крові концентрації глутатіону може бути наслідком зменшення 
умісту еритроцитів та гемоглобіну, бо він відіграє значну роль в захисті гемоглобіну 
від дії окисників і в підтриманні структурної цілісності еритроцитів. Отже, зниження 
концентрації глутатіону в крові може бути однією із причин зменшення умісту 
еритроцитів та гемоглобіну [11].

Концентрація в крові глюкози змінювалась у фізіологічних межах і 
дорівнювала в середньому (2,72+0,14 ммоль/л).

Уміст в крові каротину (428,6±24,56 мкг/100мл) коливався з незначним 
відхиленням на (4,76%) у бік нижньої фізіологічної межі. Концентрація каротину 
змінюється залежно від пори року: в пасовищний період його рівень підвищується, а 
в зимово-стійловий знижується. Основною причиною зниження вмісту каротину 
може бути його дефіцит в кормі, а також погане засвоєння внаслідок хвороб 
шлунково-кишкового тракту, гепатиту, нестачі легкозасвоюваних вуглеводів 
[1,6,7,10].

Концентрація в крові нетелів загального білку (6,63±0,28г/100мл) була 
нижчою фізіологічної межі на 5,29%, що є характерним для останнього триместу 
тільності [1,2,7,10].

При дослідженні білкових фракцій нами установлено зниження в крові 
нетелів умісту альбумінів (36,32+2,52%) відносно норми на 9,20%, незначне 
збільшення альфа-глобулінів на 0,30 %, а концентрація бета-і гамма-глобулінів 
коливалась в фізіологічних межах (15,45+3,29% та 26,34+2,99%). Для засвоєння 
білків організмом велике значення має стан печінки -  при її патології знижується 
синтез альбумінів і фібриногену, збільшується кількість глобулінів [1,7,10].

Оскільки стан печінки, за даними умісту в крові активності ACT 
(12,82±0,970д/л) та AJ1T (15,44±1,190д/л) можна оцінити як фізіологічний, то 
зниження концентрації в крові загального білку та його фракцій є властивим для 
нетелів на 9 місяці тільності [1,3].

Як видно з даних (табл.), уміст кальцію у крові нетелів був нижчий, 
(1,91+0,12 ммоль/л) на 20,42 % від нижньої фізіологічної межі, фосфору (1,49±0,08 
ммоль/л) -  на 0,70 %. Зважаючи на те, що дослідні нетелі були на дев’ятому місяці 
тільності і відомо, що сам організм матері активно приймає участь у формуванні 
кістяка плода, то незначне зниження концентрації в крові кальцію і фосфору є 
властивим для їх фізіологічного стану [1,2,6,8,9].

Нами також установлено, що уміст в крові прогестерону (2,6±0,06нг/мл) та 
естрадіолу (131,6±1,47 нг/мл) був нижчим від фізіологічної межі на 25,70% та 2,87% 
відповідно.

Вважаємо, що зниження концентрації естрадіолу і прогестерону у крові 
нетелів на 9 місяці тільності не є патологією, а свідчить про функціональний стан 
фетоплацентарного комплексу та зміни гормонального статусу організму [7,8].

Перспективи досліджень. Отримані результати будуть використані як 
контрольні дані при наступних дослідженнях, метою яких є розробка методів корекції 
перебігу тільності у нетелів.

Висновок.
Фізіологічний статус нетелів на дев’ятому місяці тільності, вирощених в 

умовах малоінтесивного іонізуючого випромінювання (2-5Кі/км2), у стійловий період 
утримання характеризувався коливанням у фізіологічних межах умісту у крові 
глюкози, кількості лейкоцитів, складників лейкограми, активності AJ1T і ACT та 
зниженням еритроцитів на -  3,60%, гемоглобіну на -  2,81 %, глутатіону загального на 
-  18,40%, відновленого на -  24,90%, каротину на-4,76%, загального білку на -  5,29%, 
альбумінів на -  9,20%, кальцію на -  20,42%, фосфору на -  0,70%, прогестерону і 
естрадіолу на -  25,70% та 2,87% відповідно.
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ВМІСТ ТА РОЛЬ БІОЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ В МЕТАБОЛІЧНІЙ АДАПТАЦІЇ 
НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ У РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ.

Камбур М.Д., Замазій А.А.

Одним із основних напрямків аграрної політики нашої держави 
задекларованим у програмі «Назустріч людям» є забезпечення населення 
продуктами харчування. Важливий елемент даної програми -  виробництво продуктів 
тваринництва. Однак скорочення поголів’я корів за останні десятиріччя у 3,5 рази 
знизило реалізацію на забій худоби у 2,7 рази, молока у 1,8 рази. В сучасний час це 
вплинуло на споживання населенням м’яса і м’ясопродуктів, яке зменшилось з 68,2 
кг у 1990 році до 38 кг, а молока і молочних продуктів з 373 кг до 228 кг

Вирішення проблеми тваринництва потребує вжиття кардинальних заходів, 
основною з яких є забезпечення умов отримання повноцінного життєздатного 
приплоду, швидкого підвищення поголів’я великої рогатої худоби та створення умов 
з метою отримання максимальної продукції від кожної тварини. В комплексі заходів 
спрямованих на отримання життєздатних, функціонально зрілих телят обов’язково 
необхідно враховувати дані функціональної уразливості основних систем організму, 
відставання або домінування тих чи інших систем в процесі росту та розвитку, а
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