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Рубленко С. В., Яремчук А. В. Комплексаная характеристика различных схем анестезии у собак при использовании 
Мелвита. 

В статье приведены данные по применению разработанных авторами схем анестезии у собак и их влияние на основные жиз-
ненны показатели. Установлено, что при абдоминальных оперативных вмешательствах ацепромазин-пропофолововая схема ане-
стезии с добавлением Мелвету дает возможность достичь адекватной анестезии.Такая анестезия характеризуется хорошей 
управляемостью, минимальным негативным воздействием на жизненно важные системы организма, адекватной анальгезией и 
быстрым послеоперационным периодом восстановления функций организма животного. 
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Rublenko S., Yaremchuk A. Complex characteristics of the various schemes of anesthesia in dogs using Melvita. 
The article presents data on the use of dog-developed anesthetic patterns by the authors and their impact on the main life indicators. It has 

been established that in abdominal surgical interventions, the atcepromazine-propofol scheme of anesthesia with the addition of Melvet provides an 
opportunity to achieve adequate anesthesia. Such anesthesia is characterized by good controllability, minimal negative influence on vital system of 
organism, adequate analgesia and fast postoperative period of restoration of functions. 
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В статті наведений аналіз умов утримання,стану відтворювальної здатності, показників статевого та фізіоло-
гічного дозрівання, приростів живої маси у тварин поліської м’ясної породи в зоні Українського Полісся.В результаті ви-
значено, що досліджувані тварини невибагливі до умов годівлі та утримання і володіють підвищеним рівнем адаптаційної 
здатності організму до змін факторів навколишнього середовища. Також з’ясовано, що застосовані технології утриман-
ня дали змогу покращити показники запліднюючої та відтворювальної здатності, тривалість продуктивного викорис-
тання великої рогатої худоби поліської м’ясної породи, зростання їх м’ясної продуктивності. 

Ключові слова:велика рогата худоба, поліська м’ясна порода, відтворювальна здатність, статева зрілість, сер-
віс-період, вихід телят, забійний вихід. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Про-
довольча безпека на всіх етапах розвитку суспільства була і 
залишається однією з найважливіших проблем. Без норма-
льного і стабільного розвитку продовольчого комплексу та 
повного забезпечення всіма продуктами споживання ніяке 
суспільство існувати не може. Проте необхідно відзначити, 
що за роки соціально-економічних перетворень та здійсню-
ваної ринкової трансформації виробництво сільськогоспо-
дарської продукції і продовольчих товарів з кожним роком 
зменшується, а продовольче забезпечення населення зни-
зилося [1, 2]. 

Продовольчий комплекс повинен базуватися на інте-
нсивному розвитку тваринництва. Молоко, м‘ясо, яйця, риба 
і продукти їх переробки – цінні та висококалорійні продукти 
харчування. Тому проблемам прискореного розвитку тва-
ринництва необхідно надати особливо важливого значення, 
зважаючи на те, що в останні роки виробництво м‘яса в 
Україні постійно знижується [2, 3]. 

Як показує практика та наукові дослідження, розви-
ток тварин м‘ясної породи залежить від умов, в яких тварина 
перебуває: технологія виробництва, ветеринарно-
профілактичні, кліматичні та зоотехнічні фактори. Тварини, 

що пристосовуються до характеристик оточуючого середо-
вища, таких як температура, освітлення та вологість, повин-
ні реагувати на ці зміни них, давати продукцію і розмножува-
тися [4, 5]. 

Для досягнення високих результатів у роботі ферм, 
спеціалізованих і фермерських господарств з розведення 
м‘ясної худоби, перш за все, необхідно організувати чітку 
роботу з відтворення поголів‘я тварин. Добре налагоджене 
відтворення стада в сучасних умовах ведення тваринництва 
є запорукою прибутковості галузі скотарства. Високий рівень 
відтворення стада безпосередньо пов‘язаний з інтенсивніс-
тю ведення скотарства, забезпечує потребу у високопродук-
тивних тваринах [1-3]. 

Зв’язок проблеми із важливими науковими чи 
практичними завданнями. На актуальність проблеми роз-
ведення та утримання м‘ясних порід тварин звертали увагу 
багато дослідників. На території Україні, з її різноманітними 
природно-кліматичними зонами, необхідно мати 5-6 м‘ясних 
порід з їх внутрішньопородними типами [4, 6, 7, 8]. 

Тварини м‘ясних порід, порівняно з іншими, мають 
вищу інтенсивність росту, добру пристосованість до пасо-
вищних умов утримання. На відміну від молочних і комбіно-
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ваних порід, вони на 3-4 місяці раніше закінчують свій ріст, 
тобто є більш скоростиглими. Забійний вихід у них на 5-10 % 
вищий, краще співвідношення тканин у туші, менше кісток, 
м‘язова тканина їх тонковолокниста, м‘ясо рівномірно про-
низане жиром і соковите [4, 7]. 

Для розвитку та прогресу галузі м‘ясного скотарства 
необхідно мати вітчизняні породи і типи м‘ясної худоби, 
добре пристосовані до природно-кліматичних умов регіону, 
сучасні мало витратні та енергозберігаючі технології її ве-
дення та відповідну кормову базу [9, 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми. З метою 
виведення вітчизняних порід і типів м‘ясної худоби було 
створено мережу базових господарств. При цьому, вихідни-
ми при виведенні породи були: симентальська, сіра україн-
ська, шаролезська та кіанська, які не були поширеними в 
зоні Українського Полісся [5, 8]. 

Поліський тип (поліська м‘ясна порода) затверджено 
у 1994 році, виведено складним відтворним схрещуванням 
чернігівського (ЧМ-1), придніпровського (ПМ-1) та 
знам‘янського типів. Тварини довгі, широкотілі, з невеликою 
головою та короткою шиєю, глибокою грудною кліткою, доб-
ре розвинена задня третина тулуба, порівняно невисокі кін-
цівки, масть світла. Жива маса дорослих бугаїв – 1055-1150 
кг, корів – 560-600 кг, телят при народженні – 28-35 кг, сере-
дньодобові прирости 1050-1200 г, забійний вихід – 63-65 %. 
Нині поліський зональний тип нараховує до 3000 голів мато-
чного поголів‘я, 3 лінії і 18 родин [4, 9, 10]. 

Фізико-географічний район Українського Полісся ви-
різняється наступними кліматичними характеристиками: 
низовинна, заболочена та заліснена територія тут перева-
жає і складає більшу частину всього району. Клімат Україн-
ського Полісся помірно континентальний, м‘який. Помітний 
вплив на формування внутрішньозональних кліматичних 
відмінностей має і висота над рівнем моря, яка на Поліссі 
значно менша від абсолютної висоти прилеглих з півдня 
височин. Різниця у висотах між Поліссям і Волинською висо-
чиною близько 100–150 м, між Малим Поліссям і Подільсь-
кою височиною –200 м [11]. 

В Українському Поліссі навесні і влітку переважають 
західні і північно-західні вітри, утримується порівняно неви-
сокий атмосферний тиск. Загалом Полісся має сприятливі 
кліматичні умови для розвитку типового для середніх широт 
Європи сільського господарства. Проте, деяка зміна темпе-
ратурного режиму та кількості опадів, впливає певним чином 
на показники сумарної сонячної радіації. Зимовий період з 
сніжними завалами може тривати доволі довгий час [5, 11]. 

Варто відзначити, що зона Полісся вважається не 
просто придатною для вирощування місцевої м‘ясної породи 
тварин, але такою, що сприяла формуванню основних порі-
дних відзнак. При цьому, різні кліматичні умови існування 
більш-менш ізольованих популяцій тварин даної породи не 
можуть не відбиватися на рівні їх пристосованості до мінли-
вих умов довкілля, що може відображатися у відмінних реа-
кціях організму при контакті із патогенами [4, 5, 11]. 

Розмноження живих істот є їх нормальною фізіологі-
чною функцією, завдяки якій підтримується життя на Землі 
та чисельність популяцій. Неплідність тварин, порушення 
відтворення нащадків зумовлене порушеними умовами іс-
нування самок і самців. Слід підкреслити, що неплідність – 
це не хвороба, а складне біологічне явище, яке виникає в 

результаті впливу на організм несприятливих факторів зов-
нішнього середовища [1-3]. 

Метою нашого дослідження є проведення аналізу 
умов утримання, стану відтворювальної здатності, показни-
ків статевого та фізіологічного дозрівання та приростів живої 
маси у тварин поліської м‘ясної породив умовах Полісся 
України. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для 
дослідження були тварини поліської м‘ясної породи різних 
вікових груп, які належали фермерському господарству 
«ХОРС–КЛМ» Фастівського району Київської області. 

У ході проведення досліджень використовували клі-
нічні, акушерські, гінекологічні, зоотехнічні та статистичні 
методи. 

Результати власних досліджень. Фермерське гос-
подарство«ХОРС–КЛМ» господарство функціонує в зоні 
Полісся України, що відноситься до Придніпровської висо-
чини. Клімат району помірно континентальний з досить теп-
лим літом та помірно холодною зимою. Середньорічна тем-
пература повітря становить 6,7 °С, найхолоднішого місяця 
(січень) - 6,2 °С, а найтеплішого (липень) 19,1 °С. 

Тварини поліської м‘ясної породи, що утримуються в 
господарстві комолі, світлої масті, мають легкий перебіг 
отелення і спокійний норов; невибагливі до умов годівлі та 
утримання; здатні споживати велику кількість грубих та со-
ковитих кормів, при найменших витратах концентратів (18–
20 % у структурі раціонів за поживністю), добре використо-
вувати пасовищні корми. Вони мають міцний тип конституції, 
з добре розвинутими м‘язами, особливо задньої третини 
тулуба, відсутні суттєві недоліки будови тіла. 

У дослідному господарстві впроваджені у виробниц-
тво сучасні технології безприв‘язного утримання м‘ясної 
худоби на вигульно-кормових майданчиках при наявності 
навісів та приміщень легкого типу з глибокою підстилкою, 
що дало змогу майже в 10 разів скоротили трудомісткість та 
в 5 разів енергоємність в порівнянні з технологією в молоч-
ному скотарстві. 

Нами встановлено, що тварини поліської м‘ясної по-
роди, які утримуються в даному господарстві характеризу-
ються такими показниками продуктивності: жива маса доро-
слих бугаїв-плідників складає 1015-1020 кг, повновікових 
корів – 600-650 кг, бугайців у 11-місячному віці – 575-625 кг, 
телиць у 16-місячному віці – 400-420 кг; забійний вихід у 
бугайців у 18-місячному віці до 65 %; вміст кісток в туші 
15 %; індекс м‘ясності в межах 5,5-6. Витрати кормів на 1 кг 
приросту живої маси до 18-місячного віку не перевищують 
8,0 к. од. Швидкість росту бугайців після відлучення стано-
вить 1100-1200 г. Маса туші бугайців у 11-місячному віці 
310-340 кг. Забійний вихід – 65 %. Тривалість продуктивного 
використання корів 9-11 років, а окремих особин і більше.  

В господарстві, при відтворенні поліської м‘ясної ху-
доби, використовується природне парування. Телиць пару-
ють у віці 14-16 місяців при досягненні живої маси 420-450 
кг, що не перевищує відповідні показники вихідних генотипів.  

Вихід телят на 100 корів в межах 85-87 голів. Жива 
маса телят при народженні від нетелів становить 27-29 кг, 
від корів – 35-37 кг. Перебіг отелення характеризується ли-
ше поодинокими випадками надання рододопомоги та пато-
логії третьої стадії отелення. Тривалість післяродового пері-
оду та його перебіг в переважній більшості випадків відпові-
дали фізіологічним показникам. 
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У бугайців поліської м‘ясної породи в дослідному го-
сподарстві статева зрілість настає в 9-10 місяців, тобто вони 
є помірно скоростиглими. Середня тривалість сервіс-періоду 
у корів варіює в межах 120-148 діб, а в деякі роки тривала – 
112-123 доби, що менше, порівняно з вихідними генотипами 
інших м‘ясних порід. 

Застосовані технології утримання дали змогу покра-
щити показники відтворної здатності маточного поголів‘я. 
Так, вдалось:скоротити – вік першого парування у телиць на 
1,2-1,6 місяці, сервіс-період у корів-годувальниць на 18-25 
діб; збільшити тривалість господарського використання  
корів на 15 %, що сприяє підвищенню рентабельності ве-
дення галузі м‘ясного скотарства. 

Висновки і пропозиції. Проведений нами аналіз 
стану відтворювальної здатності, показників статевого та 
фізіологічного дозрівання, приростів живої маси у тварин 
поліської м‘ясної породипоказав, що в досліджуваному гос-

подарстві використовують природне парування, зокрема, 
телиць парують у віці 14-16 місяців при досягненні ними 
живої маси 420-450 кг, вихід телят на 100 корів знаходиться 
в межах 85-87 голів, середня тривалість сервіс-періоду ва-
ріює від 120 до 148 діб. Таким чином, застосовані технології 
утримання дали змогу покращити показники відтворної зда-
тності маточного поголів‘я. Вважаємо, що інтенсивне виро-
щування і відгодівлю ремонтного молодняка поліської 
м‘ясної породи для реалізації на м‘ясо економічно вигідно 
вести до 18-місячного віку при забійному виході до 65 %; 
вмісті кісток в туші 15 %; при цьому індекс м‘ясності колива-
ється в межах 5,5-6. У подальшому, на нашу думку, доціль-
ними будуть дослідження спрямовані на вивчення особли-
востей функціонування організму тварин поліської м‘ясної 
породи, що дозволить покращити показники відтворення та 
продуктивності. 
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крупного рогатого скота полесской мясной породы. 
В статье приведен анализ условий содержания, состояния воспроизводительной способности, показателей полового и фи-

зиологического созревания, приростов живой массы у животных полесской мясной породы в зоне Украинского Полесья. В результате 
установлено, что исследуемые животные неприхотливы к условиям кормления и содержания, обладают повышенным уровнем адап-
тационной способности организма к изменениям факторов окружающей среды. Также выяснено, что применены технологии содер-
жания позволили улучшить показатели оплодотворяющей и воспроизводительнойспособности, продолжительность продуктивного 
использования крупного рогатого скота полесской мясной породы, рост их мясной продуктивности. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, полесская мясная порода, воспроизводительнаяспособность, половая зрелость, 
сервис-период, выход телят, убойный выход. 
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tion of cattle of the Poliska beef breed. 

The article presents the analysis of conditions of maintenance, the state of reproductive capacity, indicators of sexual and physiological 
maturation, and increments of living weight in animals of Poliska beef breed in the zone of Ukrainian Polissya. As a result, it has been determined 
that the investigated animals are unpretentious to the conditions of feeding and maintenance, and they also have an increased level of adaptive 
capacity of the organism to changes of environmental factors. It has been established that the applied retention technologies improved the fertility 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ В КРОВІ РЕАКТАНТІВ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗА РІЗНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ФОРМ МАСТИТУ  

ТА В ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ОРТОПЕДИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ У КОРІВ 
 

М. В. Рубленко, д.вет.н., професор, академік НААН 
О. В. Єрошенко, к.вет.н., асистент 
І. М. Плахотнюк, к.вет.н., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

У статті наведені дані щодо вмісту в крові реактантів гострої фази за різних нозологічних форм маститу та в 
зв’язку із  ортопедичною патологією у корів. Встановлено, що катаральний мастит у асоціації з ортопедичною патоло-
гією супроводжується інтенсифікацією запальної реакції, про що свідчить досить високий рівень гаптоглобіну., що в 1,7 
(р<0,001), 1,4 (р<0,001) та 1,2 (р<0,01) раза  перевищує його вміст у сироватці крові клінічно здорових, хворих на субкліні-
чний та катаральний мастит корів, відповідно. Асоційований перебіг маститу та ортопедичної патології характеризу-
ється максимальними значеннями церулоплазміну – 215,4±16,8 мг/л, що перевищує його рівень у клінічно здорових, хворих 
на субклінічний та катаральний мастит корів удвічі (р<0,001), 1,6 (р<0,001) та 1,5 (р<0,01) раза, відповідно.  

Ключові слова: гаптоглобін, церулоплазмін, мастит. 
Постановка проблеми. Різноманітні нозологічні фо-

рми запалення молочної залози у корів значно поширені та 
щорічно завдають значних економічних збитків молочному 
скотарству як в Україні, так і за рубежем. Так, за даними 
вітчизняних [1-4] і зарубіжних [5-7] авторів,  мастити реєст-
руються від 5 до 50 % корів, а у близько 70 % вони перебі-
гають у субклінічній формі [4].  

У зв‘язку з цим різним формам маститів на даний час 
приділяється значна увага дослідників, яка, головним чином, 
стосується встановлення етіологічних факторів їх розвитку 
[4-7]. Поряд з цим патогенетичним механізмам розвитку 
запалення молочної залози у корів та можливому його асо-
ціативному перебігу з ортопедичною патологією практично 
не приділяється уваги [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запа-
лення молочної залози  у корів відноситься до поліетіологіч-
ної  патології, що розвивається внаслідок впливу на молочну 
залозу низки факторів технологічного, метаболічного та 
інфекційного характеру [9-11]. Поряд з цим не виключається 
можливий зв‘язок розвитку запалення молочної залози із 
гінекологічними та іншими хворобами тварин на підґрунті 
імунодефіцит них станів, гормонального і медіаторного дис-
балансів з порушенням біологічних барєрів і дисемінацією 
бактеріальних агентів із первинних вогнищ запалення [12, 
13]. Наприклад такий асоційований перебіг встановлено за 
гінекологічної та ортопедичної патології у високопродуктив-

них корів [14]. 
Останнім часом у ветеринарній репродуктології, та 

хірургії проводиться досить широке і глибоке вивчення діаг-
ностично-прогностичного значення і патогенетичної нозоло-
гічно-специфічної ролі основних маркерів запальної реакції, 
в тому числі і білків гострої фази [15, 16]. Однак за маститів 
концентрація в крові чи молоці гостро фазних білків розгля-
далась недостатньо та була обмежена дослідженням рівня 
одного рідко декількох гострофазних білків [17]. Зокрема, у 
зв‘язку з цим нещодавніми нашими дослідженнями [18] було 
встановлено патогенетичне значення низки білків гострої 
фази, циркулюючих імунних комплексів та оксиду азоту за 
субклінічного маститу в корів, у яких спостерігали досить 
значне збільшення основних реактантів гострої фази в хво-
рих тварин порівняно із клінічно здоровим. Це спонукало до 
подальшого вивчення маркерів запальної реакції за різних 
нозологічних форм маститу, та у зв‘язку з наявністю у хво-
рих корів одночасно і ортопедичної патології. 

Мета дослідження – визначення рівня в крові  осно-
вних реактантів гострої фази у корів за різних нозологічних 
форм маститу та у зв‘язку із ортопедичною патологією.  

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для 
дослідження були 15 гол. клінічно здорових, 15гол. хворих 
на субклінічний мастит, 5 гол. – на катаральний мастит та 7 
гол. – корів із асоційованим перебігом катарального маститу 
та ортопедичної патології, які утримувалися в типових чоти-


