
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
 

УДК 636.083: 591.11:  636.2 

Варпіховський Р.Л. 

ЕТОЛОГІЧНІ  ТА  БІОХІМІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  СКЛАДУ  КРОВІ  

УКРАЇНСЬКОЇ  ЧОРНО-РЯБОЇ  МОЛОЧНОЇ  ПОРОДИ ЗА  РІЗНИХ 

СПОСОБІВ  УТРИМАННЯ 

Вінницький  національний  аграрний  університет 

Varpihovskyi R.L. 

ETHOLOGICAL  AND BIOCHEMICAL STUDIES OF THE BLOOD 

UKRAINIAN BLACK AND WHITE DAIRY BREED FOR DIFFERENT 

WAYS OF CONTENT 

Vinnitsa National Agrarian University 

 

Вивчено біохімічний склад крові нетелей, корів-первісток із фізіологічним 

перебігом отелення за використання різних способів утримання. 

Встановлено, що рухливість корів-первісток по відношенню до нетелей 

зменшується на 7,1%, а за способом утримання найбільш рухливі нетелі 4д 

групи на глибокій підстилці, а корови-первістки 3д групи утримання у 

комбібоксах. Дані свідчать, що післяродовий період у них перебігав без 

ускладнень,а способи утримання на біохімічний склад крові не впливають,  

порівняно з дородовим періодом у корів-первісток було виявлено зменшення в 

крові вмісту глобулінів, загального білірубіну, сечовини, креатиніну, ЛДГ, ЛФ, 

холестеролу, тригліцеридів та підвищення глюкози, загального білка, 

концентрації альбумінів, активності АлАТ, АсАТ.  

Ключові слова: нетелі, корови-первістки, спосіб, утримання, біохімія, 

склад крові, хронометрія. 

The biochemical composition of blood heifers, cows, heifers calving with 

physiological for the use of different methods of content. 



Found that the mobility of cows heifers to the heifers decreased by 7.1%, and in 

the way the content of the most mobile group 4d chicks on deep litter, and heifers of 

3D content boxes for holiday with partitions. The data suggest that the postnatal 

period they proceeded without complications, and methods of content on the 

biochemical composition of blood is affected, as compared to the prenatal period in 

cows, heifers revealed a decrease in the blood content of globulin, total bilirubin, 

BUN, creatinine, LDH, LF, cholesterol, triglycerides and increasing glucose, total 

protein, albumin, ALT, AST. 

Keywords: heifers, cows, heifers, method, content, biochemistry, blood 

composition, timing. 

Постановка проблеми.  Відтворна здатність є однією  з найважливіших  

функцій  організму, яка протягом всього життя знаходиться під впливом різних 

екологічних факторів, що за несприятливих умов негативно впливають на 

відтворну здатність тварин [5]. 

Основними причинами тривалої неплідності корів-первісток є комплекс 

таких стрес-чинників як неповноцінна годівля, постійне прив’язне утримання, 

відсутність моціону на вигульних майданчиках та контакту з тваринами 

протилежної статі, а також відбір недорозвинутих теличок для відтворення 

стада та порушення технології їх осіменіння. Нормальний перебіг  

післяродового періоду закінчується успішним осіменінням, а під дією 

несприятливих чинників тривалість його перебігу збільшується, що призводить 

до розвитку тимчасової чи набутої неплідності. Профілактика патології статевої 

системи є предметом вивчення багатьох науковців [2]. 

Відомо, що глобуліни є білками  гострої фази запалення, але збільшення їх 

концентрації за фізіологічного стану організму можна пояснити відповіддю 

організму матері на розвиток плода, тому що саме імунна система одна із 

найперших контролює появу в організмі антигенів, яким є плід стосовно 

материнського організму [3]. 



Незначне підвищення вмісту сечовини в крові нетелей за місяць до 

отелення настало за рахунок концентрації глобулінів, бо сечовина є кінцевим 

продуктом обміну білків [1, 2]. 

Вміст креатиніну відображає зміни не тільки в фетоплацентарному 

комплексі, але й в гладких м’язових волокнах м’язової оболонки матки. 

Креатинін, що є похідним і кінцевим продуктом метаболізму креатину, бере 

участь в утворенні сполук, які є джерелом енергії, необхідної для скоротливої 

функції м’язів матки [1, 4]. З наближенням родів змінюється розміщення плода 

в матці, за допомогою скорочення її м’язів, на що витрачається креатин, який 

зумовлює збільшення вмісту креатиніну в крові [2]. Оскільки всі статеві 

гормони є стеридами, до складу яких входять жирні кислоти і холестерол [5], 

вважаємо, що підвищення вмісту холестеролу настає відповідно до зміни 

концентрації статевих гормонів [4, 5]. 

Актуальність досліджень  умов направленого вирощування нетелей у 

тому, що відтворення маточного стада української чорно-рябої молочної 

породи потребує добору стійких тварин до різного утримання та експлуатації за 

індустріальними технологіями. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. Умови зовнішнього середовища мають безпосередній 

вплив на життєдіяльність та продуктивність сільськогосподарських тварин. 

Повітряне середовище забезпечує терморегуляцію, яка дозволяє зберігати 

відносну постійність температури тіла тварин.  

Крім  цього, температура тіла великої рогатої худоби може змінюватися 

від 37-42˚С і залежить від пори року, періоду дня,  частота дихальних рухів 

знаходиться у межах 10-30 рухів за хвилину, частота пульсу змінюється у 

проміжку 40-80 ударів за хвилину. 

Направлене вирощування нетелей потребує, крім повноцінної 

збалансованої годівлі у різні вікові періоди, забезпечення для них комфортних 

умов утримання. Пошуки найбільш ефективних умов утримання нетелей не 



можливі без досліджень клінічних показників, де особливу увагу приділяють 

температурі тіла та шкіри, частоти пульсу та дихання [3]. 

Метою дослідження було вивчення фізіологічних показників і 

біохімічного складу крові нетелей української чорно-рябої  молочної породи за 

різних способів утримання до і після отелення. 

Матеріали  і методи досліджень.  Дослідження проводили у осінньо-

зимовий період  в умовах Вінниччини  на нетелях чорно-рябої  молочної 

породи масою тіла 420-440 кг. Тварин утримували  в типових будівлях,  стіни – 

цегляні. Для досліду відібрали чотири  групи  по 10 голів нетелей за принципом 

груп-аналогів. Перша група контрольна з прив’язним утриманням (1к), друга 

дослідна утримання безприв’язне з відпочинком у боксах (2д), третя  

безприв’язне у комбібоксах (3д) та четверта безприв’язно на глибокій підстилці 

(4д). За  30-40 днів до та на 30-40-й день після отелення від всіх тварин брали 

проби крові для лабораторного дослідження. Термін тільності визначали за 

даними записів у журналах осіменіння телиць і результатами їх ректального 

дослідження за допомогою ветеринарного лікаря. Всі корови-первістки, 

починаючи з 10-го дня після отелення, користувались моціоном на вигульних 

майданчиках. Тваринам для профілактики  після отельних  ускладнень 

підшкірно в ділянці лопатки через 6  годин  після  народження  теляти, чотири 

рази із проміжком 7 днів, вводили по 40 мл тканинного препарату 

фетоплацентат.  За день до взяття крові за показниками температури, пульсу і 

дихання визначали загальний фізіологічний стан тварин. Кров відбирали 

спеціалісти  з яремної вени вранці до годівлі – 6 година.  Дослідження крові 

проводили в лабораторії організації згідно комерційного договору та квитанції 

про оплату досліджень крові. 

Показники температури тіла і шкіри, частота пульсу і дихання у кожній 

групі телиць і нетелей досліджувались за два суміжні дні по три рази на добу. 

Перший раз за годину до ранкової годівлі. Другий раз через три години після 

ранкової годівлі та після вечірньої. Сеанси були п’ятихвилинними, а заміри 



проводилися на четвертій хвилині. Температуру та відносну вологість повітря 

оцінювали за загальноприйнятими методиками. 

Раціон тварин складався із  сінажу  віко-вівсяного – 35%, грубих кормів – 

24%, концентрованих кормів – 21%, силосу кукурудзяного – 20%. Поживність 

раціону складала 10 корм. од. з вмістом сухої речовини – 12,7 кг, перетравного 

протеїну 1320 г, цукру 538 г, крохмалю 946 г, кальцію 78 г, фосфору 36 г. 

Температура, пульс та дихання за день до початку досліджень коливалась в 

фізіологічних межах. Отже, загальний стан тварин для проведення маніпуляцій 

з відбору крові був задовільним.  

Результати досліджень та їх обговорення. Етологічні дослідження 

проводилися на групах нетелей (табл. 1). 



 
Таблиця 1 

Етологічні реакції нетелей, n=10 

Група тварин 
Поведінкові реакції 

рухається їсть жує жуйку стоїть лежить 
хв. % хв. % хв. % хв. % хв. % 

Нетелі за 30-40 діб до отелення 
1к 210 14,6 180 12,5 310 21,5 240 16,7 500 34,7 
2д 370 25,7 150 10,4 220 15,2 180 12,5 520 36,2 
3д 400 27,8 130 9,0 260 18,1 210 14,6 440 30,6 
4д 410 28,5 120 8,3 260 18,1 200 13,9 450 31,3 

Середнє 347,5 24,1 145 10,1 262,5 18,2 207,5 14,4 477,5 33,2 
Відхилення:           
± 2д від 1к 160 11,1 -30 -2,1 -90 -6,3 -60 -4,2 20 1,5 
± 3д від 1к 190 13,2 -50 -3,5 -50 -3,4 -30 -2,1 -60 -4,1 
± 4д від 1к 200 13,9 -60 -4,2 -50 -3,4 -40 -2,8 -50 -3,4 

Корови-первістки після отелення на 30-40 день  
1к 170 11,8 170 11,8 290 20,1 260 18,1 550 38,2 
2д 260 18,1 160 11,1 240 16,7 200 13,9 580 40,3 
3д 280 19,4 160 11,1 280 19,4 270 18,8 450 31,3 
4д 270 18,8 180 12,5 270 18,8 250 17,4 470 32,6 

Середнє 245 17,0 167,5 11,6 270 18,8 245 17,1 512,5 35,6 
Відхилення:           
± 2д від 1к 90 6,3 -10 -0,7 -50 -3,4 -60 -4,2 30 2,1 
± 3д від 1к 110 7,6 -10 -0,7 -10 -0,7 10 0,7 -100 -6,9 
± 4д від 1к 100 7 10 0,7 -20 -1,3 -10 -0,7 -80 -5,6 

 

Порівнюючи рухливість нетелей із коровами-первістками можна 

відмітити те, що рухливість зменшується на 7,1%, перебування на одному місці 

стоячи – збільшується на 2,7%, у положенні лежачи на  2,4% довше в корів-

первісток. За способом утримання найбільш рухливі нетелі 4д групи на 

глибокій підстилці, а корови-первістки 3д групи утримання у комбібоксах. 

Дослідні аналоги на 2,1% часу більше жували жуйку, а на відпочинок 

лежачи затрачали на 6,4% часу за добу менше. Дослідження фізіологічних 

показників нетелей наведені у таблиці 2. 



Таблиця  2 

Основні фізіологічні показники нетелей за 30-40  діб до  отелення,  

n=10 ( ) 

Групи тварин 
Рік дослідження 

2006 2008 2010 2012 середнє 
Частота пульсу, разів/хв. 

1к 66,8±1,2 66,8±0,9 66,7±0,9 66,8±0,8 66,77 
2д 66,7±1,3 66,4±1,1 66,8±1,0 68,1±1,3 67,00 
3д 66,9±1,8 69,2±0,7 68,9±0,8 69,2±1,2 68,55 
4д 66,8±1,5 67,4±0,9 67,2±1,2 66,8±1,4 67,05 

Середнє 66,80 67,40 67,40 67,70  
Частота подиху, разів/хв. 

1к 18,9±0,3 18,8±0,7 18,9±0,5 18,9±0,7 18,87 
2д 18,9±1,3 20,3±0,8 19,8±1,0 18,6±0,8 19,40 
3д 19,1±0,2 19,2±0,7 19,0±1,1 19,8±1,2 19,27 
4д 18,6±0,7 18,8±0,6 19,1±0,4 19,3±0,5 18,95 

Середнє 18,87 19,27 19,20 19,15  
Температура тіла, 0С 

1к 38,2±0,1 38,5±0,1 38,1±0,2 38,4±0,1 38,30 
2д 38,6±0,2 38,7±0,2 37,9±0,8 38,4±0,2 38,40 
3д 38,5±0,2 38,7±0,3 38,6±0,4 38,6±0,4 38,60 
4д 38,4±0,1 38,2±0,2 38,4±0,1 38,1±0,2 38,27 

Середнє 38,42 38,52 38,25 38,37  
 

Аналіз таблиці 2 показує збільшення пульсу й дихальних рухів у 

дослідній групі:  2д на 0,23 та 0,53 раз відповідно, 3д на 1,78 та 0,40 раз, 4д 0,28 

та 0,08 раз, що свідчить про інтенсивність руху, при цьому температура тіла 

тварин в межах фізіологічної норми 38,27-38,60°С. 

Встановлено, що до отелення із 15 досліджуваних показників крові в 

фізіологічних межах коливався вміст глюкози, загального білку, альбумінів, 

загального білірубіну, АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ЛФ. тригліцеридів, загального 

кальцію та неорганічного фосфору, а концентрація глобулінів, вміст сечовини, 

креатиніну та холестеролу були вищими за фізіологічні константи (табл. 3, 4). 



Таблиця  3 

Показники  біохімічного  складу  крові нетелів за  30-40 днів до 

отелення, n=10 ( )  

Показник 
Дослідні  групи 

1к 2д 3д 4д 
Глюкоза 2,759±0,018 2,715±0,027 2,733±0,026 2,755±0,028 
Загальний  білок 74,791±0,185 75,624±0,336 75,192±0,253 75,135±0,292 
Альбуміни 38,25±0,105 38,23±0,175 38,01±0,120 37,97±0,311 
Глобуліни 61,65±0,106 61,63±0,178 61,41±0,121 61,37±0,312 
Білірубін 3,548±0,046 3,588±0,047 3,628±0,047 3,748±0,051 
Сечовина 5,794±0,049 5,834±0,050 5,874±0,049 5,994±0,050 
Креатин 141,794±0,038 141,834±0,037 141,874±0,040 141,994±0,039 
АлаТ 19,794±0,049 19,834±0,048 19,874±0,050 19,994±0,051 
АсаТ 45,694±0,046 45,734±0,049 45,774±0,050 45,894±0,049 
ЛДГ 1401,69±0,049 1401,73±0,049 1401,77±0,050 1401,89±0,050 
ЛФ 162,10±2,96 161,87±2,95 161,6±2,97 161,27±2,96 
Холестерол 3,728±0,026 3,866±0,028 3,968±0,026 3,838±0,026 
Тригліцерин 0,385±0,009 0,424±0,021 0,412±0,010 0,454±0,013 
Кальцій 2,589±0,010 2,607±0,009 2,609±0,013 2,656±0,026 
Фосфор 1,472±0,017 1,506±0,033 1,431±0,015 1,472±0,021 

 

Встановлено, що після отелення біохімічний склад крові в первісток за 

фізіологічного перебігу отелення характеризувався коливанням в фізіологічних 

межах вмісту глюкози, загального білка, концентрації альбумінів, загального 

білірубіну, сечовини, креатиніну, АлАТ, ЛДГ, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів, 

загального кальцію та неорганічного фосфору. 

Отримані дані дають підставу вважати, що післяродовий період у них 

перебігав без ускладнень,а способи утримання на біохімічний склад крові не 

впливає,  порівняно з дородовим періодом у корів-первісток було виявлено 

зменшення в крові вмісту глобулінів, загального білірубіну, сечовини, 

креатиніну, ЛДГ, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів незначно, а загального 

кальцію і неорганічного фосфору, підвищення глюкози, загального білка, 

концентрації альбумінів, активності АлАТ, АсАТ.  



Таблиця  4 

Показники  біохімічного  складу  крові корів-первісток  на   

30-40 день після отелення, n=10 ( )  

Показник 
Дослідні  групи 

1к 2д 3д 4д 

Глюкоза 2,969±0,018 2,925±0,027 2,943±0,026 2,965±0,027 

Загальний  білок 80,591±0,185 81,424±0,324 80,992±0,258 80,935±0,336 

Альбуміни 38,36±0,105 38,34±0,176 38,12±0,122 38,08±0,316 

Глобуліни 56,78±0,105 56,76±0,175 56,54±0,121 56,5±0,312 

Білірубін 3,328±0,046 3,368±0,047 3,408±0,047 3,528±0,046 

Сечовина 5,124±0,049 5,164±0,050 5,204±0,050 5,324±0,049 

Креатин 121,014±0,044 121,054±0,046 121,094±0,037 121,214±0,042 

АлаТ 19,904±0,036 19,944±0,044 19,984±0,042 20,104±0,051 

АсаТ 45,804±0,049 45,844±0,050 45,884±0,050 46,004±0,049 

ЛДГ 1464,80±0,050 1465,52±0,051 1464,64±0,049 1464,21±0,050 

ЛФ 108,396±1,81 109,288±1,52 109,099±1,80 109,958±1,36 

Холестерол 3,162±0,025 3,248±0,029 3,37±0,040 3,216±0,020 

Тригліцерин 0,304±0,007 0,324±0,017 0,324±0,009 0,368±0,012 

Кальцій 2,697±0,009 2,712±0,009 2,704±0,012 2,715±0,026 

Фосфор 1,376±0,014 1,412±0,032 1,348±0,014 1,354±0,011 

 
 

Отже, при народженні теляти  в материнському організмі знижується в 

крові концентрація глобулінів, після народження зникає потреба в 

інтенсивному скороченні матки, що й зумовлює зниження креатиніну в крові, 

як антигенів. 

Біохімічний склад крові  груп корів-первісток після отелення порівняно з 

нетелями до родів характеризувався зменшенням в ній концентрації загального 

білірубіну, сечовини, креатиніну, ЛФ, холестеролу, тригліцеридів, загального 



кальцію і неорганічного фосфору, збільшенням вмісту глюкози, загального 

білка, активності АлАТ. 

На 30-40-й день після отелення порівняно у всіх тварин з 40 показників 

біохімічного складу крові 38 були в межах фізіологічної норми (див. табл. 4), 

що свідчить про відновлення статевої функції і готовність організму до 

осіменіння, а лише у 2 тварин із 4д групи спостерігалося збільшення в крові 

корів-первісток концентрації глобулінів на 30-40-й день після отелення, що 

свідчить про недостатність  імунного захисту організму.  

Отже, рекомендується їм  4-кратне застосування впродовж 28 днів 

фетоплацентату коровам-первісткам для профілактики післяотельних 

ускладнень стимулює перебіг інволюції статевих органів та сприяє 

відновленню їх відтворної функції. 

Висновки та перспективи  досліджень. 

1. Біохімічний склад крові нетелей за 30-40 днів до отелення 

характеризувався коливаннями в межах фізіологічної норми активності 

індикаторних ферментів, обміну жирів, вуглеводів, загального кальцію та 

неорганічного фосфору. 

2. Чотирикратне введення  фетоплацентату коровам-первісткам при 

затриманні посліду зумовило зниження на 30-40-й день в крові концентрації 

глобулінів  та активності АсАТ, що свідчить про завершення інволюційних 

процесів в організмі. 

3. Підвищення активності АсАТ у корів-первісток після отелення при 

затриманні посліду вказує на всмоктування продуктів розпаду 

фетоплацентарного комплексу в кров та їх токсичний вплив на гепатоцити. 
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