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ніж за місяць до передбачуваних родів
(p<0,05).
Дворазове парентеральне введення
коровам
останнього
місяця
тільності
ліпосомальної емульсії призводить до зниження
інтенсивності ПОЛ в їхньому організмі.
Зокрема, у крові корів дослідної групи,
порівняно до контрольної, за 14 та 7 діб до
отелення
виявлено
менший
вміст
гідроперекисів
ліпідів
і
ТБК-активних
продуктів (p<0,05–0,01). У крові одержаних від
корів дослідної групи телят у 3-добовому віці
зафіксовано нижчий вміст ТБК-активних
продуктів (p<0,05). У корів дослідної групи,
порівняно до контрольної, встановлено більший
вміст відновленого глутатіону в еритроцитах
на всіх стадіях дослідження і вищу
глутатіонпероксидазну активність у плазмі
крові за 7 діб до родів (p<0,05). Встановлено
більший вміст відновленого глутатіону в
еритроцитах крові телят, одержаних від корів
дослідної групи, порівняно до контрольної
(p<0,05).

Життєздатність та резистентність
новонароджених телят значною мірою
залежить від ефективності функціонування
імунної й антиоксидантної систем корів,
особливо в останній період тільності. Цим
зумовлена актуальність розроблення нових
імунотропних
засобів,
які
володіють
антиоксидантними та імуномодулюючими
властивостями
з
метою
підвищення
імунобіологічної реактивності організму корів
та їх телят.
Дослідження проведено на двох групах
корів останнього місяця тільності, які за
принципом аналогів були розділені на
контрольну та дослідну групи по 5–7 тварин у
кожній та народжених від них телят.
Коровам дослідної групи за 30 та 14 діб до
передбачуваних
родів
внутрішньом’язово
вводили ліпосомальний препарат, у склад якого
входили токоферолу ацетат, сквален, лецитин,
L-метіонін, L-аргінін, натрію селеніт, олії з
плодів розторопші, обліпихи та насіння льону,
дозою 0,04 мл/кг маси тіла тварини. Тваринам
контрольної групи аналогічно у вищевказані
періоди вводили ізотонічний розчин натрію
хлориду.
Встановлено, що у корів контрольної
групи, які знаходилися у зоні техногенного
навантаження,
спричиненого
системою
вуглевидобутку, із збільшенням терміну
вагітності зростає активність процесів
пероксидації (ПОЛ). Про це свідчить більший
вміст гідроперекисів ліпідів і ТБК-активних
продуктів у крові корів за 14 діб до отелення,
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Two-times
parenteral
injection
of
liposomal emulsion in the cows in the last month of
their pregnancy leads to a reduction of lipid
hydroperoxides and TBA-active products for 14
and 7 days before calving compared to the control
group of animals (p<0.05–0,01). In the calves
derived from them in the 3rd night of their life are
seen lower levels of TBA-active products (p<0.05).
The cows of experimental group compared to the
cows of control group set higher content of
reduced glutathione in erythrocytes at all stages of
the research and higher glutathione plasma
activity for 7 days before delivery (p<0.05). The
calves of experimental group have glutathione
content in erythrocytes greater than in animals of
the control group (p<0.05).

Viability and resistance of new-born calves
highly depend on efficiency of functioning of the
immune and antioxidant systems of cows,
especially in a last period of pregnancy. This
causes the actuality of developments of new
immuno-trophyc remedies with antioxidant and
immuno-modulating properties with the aim of
increase of immuno-biological reactivity of
organism of cows and their calves.
The research was held on two groups of
cows in the last month of pregnancy which
according to the analogues principle were divided
into control and experimental groups of 5–7
animals in each and calves born from them. The
cows of the research group at 30 and 14 days
before
the
anticipated
calving
were
intramuscularly injected by liposomal drug which
is composed of tocopherol acetate, squalene,
lecithin, L-methionine, L-arginine, sodium selenite,
oil from the fruit of milk thistle, flax seed and sea
buckthorn dose 0.04 ml per kg of body weight.
It was established that the cows of the
control group that were in the zone of technogenic
loading, induced by coal mining system for 14 days
before calving in the blood, increase the content of
lipid hydroperoxides and TBA-active products
(p<0.05).
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Жизнеспособность и резистентность
новорожденных телят в значительной мере

зависит от эффективности функционирования
иммунной и антиоксидантной систем коров,
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особенно в последний период стельности.
Этим
предопределена
актуальность
разработки новых иммунотропных средств,
которые владеют антиоксидантными и
иммуномодулирующими свойствами с целью
повышения
иммунобиологической
реактивности организма коров и их телят.
Исследование проведено на двух группах
коров последнего месяца стельности, которые
по принципу аналогов были разделены на
контрольную и опытную группы по 5–7
животных в каждой и рожденных от них
телят. Коровам опытной группы за 30 и 14
суток до предсказуемых родов внутримышечно
вводили липосомальный препарат в состав
которого входили токоферола ацетат,
сквален, лецитин, L-метионин, L-аргинин,
натрия селенит, масла из плодов розторопши,
облепихи и семян льна, дозой 0,04 мл/кг массы
тела животного. Животным контрольной
группы аналогично в вышеуказанные периоды
вводили изотонический раствор натрия
хлорида.
Установлено, что у коров контрольной
группы,
которые
находились
в
зоне
техногенной нагрузки, вызванной системой
угледобычи, с увеличением срока беременности
растет активность процессов пероксидации
(ПОЛ). Об этом свидетельствует большее
содержание гидроперекисей липидов и ТБКактивных продуктов в крови коров за 14 суток
до отела, чем за месяц до предсказуемых родов
(p<0,05).
Двукратное парэнтеральное введение
коровам последнего месяца стельности
липосомальной эмульсии приводит к снижению
интенсивности ПОЛ в их организме. В
частности, в крови коров опытной группы, по
сравнению с контрольной, за 14 и 7 суток до
отела
выявлено
меньшее
содержание
гидроперекисей липидов и ТБК-активных
продуктов (p<0,05–0,01). В крови полученных
от коров опытной группы телят на 3 сутки
жизни зафиксировано низшее содержание
ТБК-активных продуктов (p<0,05). У коров
опытной группы, по сравнению с контрольной,
установлено
большее
содержание
восстановленного глутатиона в эритроцитах
на всех стадиях исследования и высшую
глутатионпероксидазную активность в плазме
крови за 7 суток до родов (p<0,05).
Установлено
большее
содержание
восстановленного глутатиона в эритроцитах
крови телят, полученных от коров опытной
группы, по сравнению с контрольной (p<0,05).

Надзвичайно
небезпечним
для
організму людини і тварин є техногенне
забруднення довкілля ксенобіотиками, до
яких належать численні хімічні речовини,
кількість яких значно збільшилась за
останні
десятиліття
внаслідок
індустріалізації, інтенсивного розвитку
хімізації промисловості і сільського
господарства,
погіршення
екологічної
ситуації,
безконтрольного
приймання
лікарських засобів, наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС — і це далеко не весь
перелік джерел токсикантів у повітрі, воді,
ґрунті та їжі [1, 2, 3].
Внаслідок
функціонування
Червоноградського гірничопромислового
комплексу тонни породи, вивезені із
вугільних шахт, сформували десятки
породних відвалів — основних джерел
забруднення води, ґрунту та повітря.
Забруднення відбувається як шляхом змиву
з опадами, так і за рахунок вітрової ерозії,
оскільки аргіліти, з яких в основному
складається порода відвалу, є дуже
крихкими і при руйнуванні дають велику
кількість пилу. Субстрат відвалів містить
значну кількість Сірки, яка утворюється під
час розкладу піриту (FeS 2 ) з утворенням
сірчаної кислоти та сульфатних розчинів і
характеризуються підвищеною кислотністю
і високим вмістом важких металів, який,
зазвичай, значно перевищує гранично
допустимі концентрації [4, 5, 6].
Відомо, що шкідливі речовини,
потрапляючи до організму через дихальні
шляхи і шлунково-кишковий тракт,
призводять до гострої і хронічної
інтоксикації, порушення обміну речовин в
їхньому організмі, зниження природної
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резистентності та імунодефіцитного стану
[2, 7–9].
Особливо
небезпечний
вплив
важких металів на організм тварин у період
виношування
потомства.
При
імунодефіцитних станах, пов’язаних з
вагітністю, в організмі матері відбуваються
певні негативні зміни, що виявляються
зниженням клітинних і гуморальних
факторів захисту та активацією процесів
пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ)
[10, 11]. Надмірне надходження в організм
сполук важких металів посилює ПОЛ —
одним
із
негативних
наслідків
є
ТБК-активних
підвищення
утворення
продуктів [12, 13]. ТБК-активні продукти
(малоновий
діальдегід)
утворюють
Шиффові основи з аміногрупами білків,
виступаючи в якості «зшиваючого» агента.
У результаті утворюються нерозчинні
ліпід-білкові комплекси, так звані пігменти
«зношування» [14]. Важлива роль у захисті
від негативного впливу вільних радикалів
належить
ферментативній
і
неферментативній
ланкам
системи
антиоксидантного
захисту,
рівень
активності яких запобігає утворенню
активних
форм
Оксигену
та
їх
нейтралізації. Вивчення метаболічного
гомеостазу у вагітних тварин має важливе
значення для оцінки фізіологічного стану
їхнього організму [15].
Одним із методів, спрямованих на
зниження фізіологічної інтоксикації та
припинення дії токсичних речовин та їх
виведення з організму, є стимуляція
природних механізмів захисту та регуляції
активності ферментних систем організму.
Мета досліджень полягала у з’ясуванні
особливостей метаболізму в організмі
тільних корів та народжених від них телят
за умов техногенного навантаження та
корекція виявлених порушень біологічно
активними
речовинами
у
формі
ліпосомальної емульсії.

Червоноградського гірничопромислового
району Львівської області, на двох групах
корів останнього місяця тільності, які за
принципом аналогів були розділені на
контрольну та дослідну групи по 5–
7 тварин у кожній та народжених від них
телят. Коровам дослідної групи за 30 та за
14 діб
до
передбачуваних
родів
внутрішньом’язово вводили ліпосомальний
препарат, у склад якого входили:
токоферолу ацетат, сквален, лецитин, Lметіонін, L-аргінін, натрію селеніт, олії з
плодів розторопші, обліпихи та насіння
льону, дозою 0,04 мл на кг маси тіла
тварини, коровам контрольної групи —
ізотонічний розчин натрію хлориду дозою
10 мл на тварину. Раціон тварин був
збалансований за основними поживними
речовинами та складався із різнотравного
сіна, силосу, кормових коренеплодів і
концентрованих кормів.
Кров
для
імунологічних
та
біохімічних досліджень брали з яремної
вени у корів до ранішньої годівлі за 30, 14 і
за 7 діб до передбачуваних родів та у
народжених від них телят у 3-добовому
віці.
У плазмі крові досліджували вміст
гідроперекисів ліпідів (Мирончик А. К.,
1982),
ТБК-активні
продукти
(Коробейникова
Е. Н.,
1989),
глутатіонпероксидазну активність (ГП) за
швидкістю
окиснення
глутатіону
в
присутності гідроперекису третинного
бутилу (Моин В. М., 1986) та вміст
відновленого глутатіону в еритроцитах
крові (Батлер Э., 1982).
Протягом
періоду
досліджень
проводили спостереження за клінічним
станом, перебігом родів і післяродового
періоду у корів, а також контроль
продуктивності та збереженості телят.
Одержані цифрові дані опрацьовано
статистично з використанням програмного
пакету Microsoft Excel для персональних
комп’ютерів,
за
допомогою
загальноприйнятих методів варіаційної
статистики з визначенням середніх величин
(М), їх квадратичної похибки (m) та
достовірності різниць, які встановлювали за

Матеріали і методи
Дослідження проведено в одному із
господарств, розташованому на території
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у плазмі крові корів контрольної групи за
14 діб до родів порівняно з аналогічними
показниками у тварин за місяць до
отелення.
Дворазове
парентеральне
введення коровам в останній місяць
тільності досліджуваних чинників у формі
ліпосомальної емульсії призводить до
вірогідного зниження вмісту ТБК-активних
продуктів і гідроперекисів ліпідів у плазмі
крові за 14 та за 7 діб до родів порівняно з
тваринами контрольної групи (табл. 1).
У телят, одержаних від корів дослідної
групи, вміст ТБК-активних продуктів і
гідроперекисів ліпідів у плазмі крові був
відповідно на 27,3 (p<0,05) і 20,0 % (p<0,5)
менший, ніж у тварин контрольної групи.

t-критерієм Стьюдента.
Результати та обговорення
Вміст у сироватці крові ТБКактивних продуктів, що утворюються в
результаті розриву вільними радикалами
поліненасичених жирних кислот, свідчить
про активність процесів ПОЛ в організмі і є
маркером ступеня ендогенної інтоксикації
[16]. Проведені дослідження показали
(табл. 1), що у корів контрольної групи, які
знаходились
у
зоні
техногенного
навантаження, із збільшенням терміну
вагітності
зростає
вміст
продуктів
пероксидного окиснення ліпідів. Про що
свідчать вірогідні різниці вмісту ТБКактивних продуктів і гідроперекисів ліпідів

Таблиця 1.
Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в крові корів та їх телят (М±m; n=3–5)
Показник
ТБК-активні
продукти,
мкмоль/л
Гідроперекиси
ліпідів, од. Е/мл

Гр.
К

Період досліджень, діб до отелення
30
14
7
7,530,17
8,130,16˚
8,200,19

4,510,28

Д

7,840,22

6,930,24**

6,770,29**

3,280,32*

К

1,520,07

1,800,09˚

1,700,11

0,400,03

Д

1,680,08

1,310,10**

1,260,09*

0,320,03

Телята

Примітка: У цій та наступній таблиці ˚ — р<0,05 — вірогідність у тварин даної групи відносно
попереднього періоду досліджень; * — p<0,05; ** — р<0,01 — різниці вірогідні порівняно до контрольної
групи

Ці дані свідчать про інгібуючий
вплив токоферолу ацетату, сквалену,
лецитину, L-метіоніну, L-аргініну, натрію
селеніту, олії з плодів розторопші, обліпихи
та насіння льону у формі ліпосомальної
емульсії на вміст проміжних і кінцевих
продуктів ПОЛ, рівень яких значною мірою
регулюється системою антиоксидантного
захисту. Так, у корів дослідної групи,
порівняно до контрольної на всіх стадіях
дослідження після введення ліпосомальної
емульсії встановлено більший вміст
відновленого глутатіону в еритроцитах та
вищу глутатіонпероксидазну активність у
плазмі крові (табл. 2). При цьому різниці
були виражені більшою мірою у плазмі і
еритроцитах крові корів дослідної групи за
7 діб до передбачуваних родів. Як видно з

таблиці, ГП активність у крові корів
дослідної групи за 7 діб до родів була вища
(p<0,05), а вміст відновленого глутатіону
більший за 14 та за 7 діб до родів (p<0,05).
У телят, одержаних від корів дослідної
групи, порівняно до контрольної, виявлено
на 11,8 % вищу глутатіонпероксидазну
активність та на 21,4 % (p<0,05) більший
вміст відновленого глутатіону. Порушення
обміну речовин, зниження активності
ферментних систем активує процеси пер
оксидації, негативно впливаючи на стан
біологічних
мембран
функціонування
[17, 18]. Отримані дані свідчать, що
фізіологічна
імуносупресія
та
дія
шкідливих факторів, спричинених впливом
існуючої
системи
вуглевидобутку,
спричиняє виникнення у тільних корів
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симптомів метаболічної інтоксикації, що
супроводжується підвищеним вмістом
продуктів ПОЛ та зниженням активності

глутатіонової системи антиоксидантного
захисту організму.

Вміст відновленого глутатіону та глутатіонпероксидазна активність
у крові корів та їх телят (Мm; п=3)
Період досліджень, діб до отелення
30
14

Таблиця 2.

Показники

Гр.

ГП акт. у плазмі
крові, нМ
GSH/хв х мг
білка

К

18,200,78

17,650,90

17,921,15

32,241,65

Д

17,921,04

19,180,82

22,780,97*

36,051,35

К

0,380,03

0,350,02

0,330,03

0,420,02

Д

0,360,02

0,440,02*

0,460,02*

0,510,02*

Відновлений
глутатіон в
еритроцитах,
мкМ/мл

Аналогічні зміни зафіксовано також
у телят, народжених від корів контрольної
групи, що свідчить про негативний вплив
техногенного навантаження на пре- і
постнатальний період розвитку.
Позитивні зміни прооксидантноантиоксидантного балансу в організмі корів
та телят дослідної групи можна пояснити
антиоксидантною,
гепатопротекторною,
мембраностабілізуючою
та
імуномодулюючою
дією
біологічно
активних речовин, які входили у склад
досліджуваної ліпосомальної емульсії.

7

Телята

свідчить
про
антиоксидантну
та
детоксикаційну
дію
складових
досліджуваного препарату.
Перспективи
подальших
досліджень. Дослідити вплив техногенного
навантаження на гуморальні фактори
захисту організму тільних корів та їх телят.
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