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Мета роботи — корекція ферментаційних процесів у рубці корів у перед- та після-
отельний періоди для запобігання порушенням обміну речовин та профілактики кетозу. 
Для досліду сформовано 2 групи корів української молочної чорно-рябої породи із продук-
тивністю 6–7 тис. кг молока за попередню лактацію, по 10 тварин у групі. Тривалість досліду: 
останні три тижні сухостою — перші три тижні лактації. Тварини отримували збалансований 
за поживними і біологічно активними речовинами раціон, до складу якого входили: сінаж, 
кукурудзяний силос, дерть ячмінна, дерть пшенична, дерть кукурудзяна, шрот соєвий, сіль, 
мінерально-вітамінний премікс. Перша група — контрольна. До раціону корів другої групи до-
давали 300 мг α-токоферолу ацетату (0,6 г Ровімікс Е-50) та 1 г/кг сухих шишок хмелю на кг 
сухої речовини раціону. У крові корів до отелення досліджувана кормова добавка знижувала 
концентрацію продуктів пероксидного окиснення (P<0,05), не впливаючи на інші показники. 
Після отелення виявлено суттєві зміни. У крові корів дослідної групи виявлено зниження кон-
центрації гідроперикисів ліпідів (P<0,05), ТБКАП (P<0,05), бета-гідроксибутирату (P<0,05). 
Отже, введення до раціону корів протягом транзитного періоду 300 мг α-токоферолу ацетату 
та 1 г/кг сухих шишок хмелю на кг сухої речовини раціону пригнічує процеси пероксидного 
окиснення та знижує концентрацію кетонових тіл у крові. Вказана кормова добавка може 
бути використана для профілактики кетозу та стеатозу корів.
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не окиснення

В отельний період у корів спостерігається не-
гативний енергетичний баланс, що проявляється 
дефіцитом глюкози та надмірним вивільненням 
жирних кислот з жирової тканини [15]. Додатковим 
чинником, який посилює негативні наслідки цих про-
цесів, є порушена функція печінки, відповідальної 
за синтез глюкози і трансформацію вільних жирних 
кислот у триацилгліцероли.

В оцінці метаболічного стану корів у транзитний 
період основну увагу приділяють порушенням вугле-
водно-ліпідного обміну та оксидативному стресу [9]. 
Поза увагою залишається такий важливий аспект, як 
інтоксикація аміаком, який є одним з провідних чин-
ників порушення функції печінки [3]. Раціон високо-
продуктивних корів містить велику кількість протеїно-
вих кормів, внаслідок чого зростає утворення аміаку, 
що створює додаткове навантаження на печінку, 

провокує патологію паренхіми і знижує її функціо-
нальну здатність. Таким чином, для крові корів у після-
отельний період характерне зниження концентрації 
глюкози та збільшення концентрації НЕЖК, аміаку 
і кетонових тіл [15]. Ці особливості метаболізму при-
родні для корів, проте у високопродуктивних тварин 
прояв цих змін настільки інтенсивний, що часто при-
зводить до патологічних порушень обміну речовин, 
зокрема кетозу і жирового переродження печінки. 
Частково вони можуть бути нівельовані коригуван-
ням раціону, проте необхідне введення до раціону 
спеціальних кормових добавок [9].

Для зниження інтенсивності катаболізму протеїну 
до аміаку, зменшення утворення лактату і збільшення 
утворення пропіонату в рубці можна застосовувати 
антибіотики-іонофори, переважно монензин, які ви-
бірково діють на грампозитивні бактерії, до яких нале-
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жать гіперпродуценти аміаку та молочнокислі бактерії. 
Додавання до раціону транзитних корів монензину 
сприяє зростанню концентрації глюкози і зниженню 
концентрації кетонових тіл у крові [2, 8]. Проте остан-
німи роками у світі спостерігається тенденція до змен-
шення використання антибіотиків у тваринництві. 
Замінником монензину може стати насіння хмелю, яке 
містить пренільовані поліфеноли — α- та β-кислоти 
та їхні ізомери, за іонофорною дією подібні до монен-
зину [3, 5, 6, 10, 14]. Крім того, феноли та ефірні олії 
шишок хмелю мають антиоксидантні [1, 4, 6, 7, 11] 
та гепатопротекторні [6, 13] властивості.

Застосування іонофорів для корекції обміну 
речовин у корів має небажаний ефект — знижене 
утворення ацетату в рубці внаслідок часткового 
пригнічення активності целюлозолітичних бактерій. 
На сьогодні відомо, що вітамін E стимулює життє-
діяльність целюлозолітичних бактерій за введення 
його у раціон корів у підвищених дозах [12]. Таким 
чином, спільне додавання до раціону шишок хме-
лю і вітаміну E може проявляти ефективнішу дію 
на травні процеси та обмін речовин.

Матеріали і методи

Для досліду сформовано 2 групи корів української 
молочної чорно-рябої породи, молочна продуктив-
ність за попередню лактацію 6–7 тис. кг, по 10 тварин 
у групі. Тварини отримували типовий збалансований 
за поживними і біологічно активними речовинами ра-
ціон, до складу якого входили: сінаж, кукурудзяний 
силос, дерть ячмінна, дерть пшенична, дерть куку-
рудзяна, шрот соєвий, сіль, мінерально-вітамінний 
премікс. Корови першої групи слугували контролем. 
До раціону корів другої групи додавали з розрахунку 
на кг сухої речовини по 0,3 г α-токоферолу ацетату 
(0,6 г Ровімікс Е-50) та по 1 г сухих шишок хмелю. 
Дослід тривав протягом транзитного періоду (3 тижні 
перед і 3 тижні після отелення).

Для лабораторних досліджень брали венозну кров 
перед отеленням, через тиждень і через місяць 
після отелення. У крові визначали вміст кетонових тіл 
(ацетоацетат, гідроксибутират) йодометричним мето-
дом, концентрацію продуктів пероксидного окиснення 
(гідропероксиди ліпідів, дієнові кон’юганти ліпідів, 
ТБК-АП) згідно з методами, викладеними у довід-
нику «Лабораторні методи досліджень у біології, тва-
ринництві та ветеринарній медицині» [13]. Отримані 
результати опрацьовували статистично з викорис-
танням програми Microsoft Excel.

Результати й обговорення

Через тиждень після отелення концентрація глюко-
зи у плазмі крові корів контрольної групи знижувалась, 
а концентрація неестерифікованих жирних зростала 

Таблиця 1. Кетонові тіла у крові, ммоль/л (M±m, n=10)
Table 1. Ketone bodies in the blood, mmol/l (M±m, n=10)

Показники / Parameters

Групи тварин
Groups of animals

Контроль
Control

Дослід
Experiment

До отелення / Before calving

Ацетоацетат
Acetoacetate 0,31±0,05 0,32±0,06

β-Гідроксибутират
β-Hydroxybutyrate 0,60±0,08 0,50±0,06

Сума кетонових тіл
The sum of ketone bodies 0,90±0,12 0,82±0,04

Ацетоацетат / β-гідроксибутират
Acetoacetate / β-hydroxybutyrate 0,52±0,03 0,72±0,22

Тиждень після отелення / One week after calving

Ацетоацетат
Acetoacetate 0,50±0,06 0,43±0,04

β-Гідроксибутират
β-Hydroxybutyrate 1,31±0,13 0,80±0,09*

Сума кетонових тіл
The sum of ketone bodies 1,81±0,11 1,23±0,12**

Ацетоацетат / β-гідроксибутират
Acetoacetate / β-hydroxybutyrate 0,38±0,03 0,55±0,06*

Місяць після отелення / One month after calving

Ацетоацетат
Acetoacetate 0,41±0,05 0,32±0,06

β-Гідроксибутират
β-Hydroxybutyrate 0,99±0,03 0,86±0,09

Сума кетонових тіл
The sum of ketone bodies 1,40±0,07 1,19±0,04*

Ацетоацетат / β-гідроксибутират
Acetoacetate / β-hydroxybutyrate 0,41±0,04 0,37±0,03

Примітка. * — статистична вірогідність: * — P<0,05;  
** — P<0,01; *** — P<0,001.
Note. * — statistical significance: * — P<0.05; ** — P<0.01;  
*** — P<0.001.

порівняно з сухостійним періодом. У корів дослідної 
групи концентрація глюкози була на 22% більшою, 
а концентрація НЕЖК — на 21% меншою порівняно 
з контрольною групою (P<0,05), кількісно вони набли-
жались до вмісту глюкози та НЕЖК у плазмі крові 
корів за тиждень до і через місяць після отелення. 

Встановлено зниження концентрації кетонових 
тіл у крові корів під впливом згодовування їм кор-
мової добавки шишок хмелю і вітаміну E. Особливо 
суттєвими були зміни вказаного параметру крові 
через тиждень після отелення (табл. 1). 

Наприкінці першого тижня лактації спостерігалось 
статистично вірогідне зменшення вмісту β-гідро кси-
бути рату (P<0,05), а з урахуванням помірного зни-
ження концентрації ацетоацетату в крові корів цієї 
групи різниця у кількості кетонових тіл була ще суттє-
вішою (P<0,01). 
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Таблиця 2. Концентрація продуктів пероксидного окиснення ліпідів 
у плазмі крові, мкмоль/л (M±m, n=10)
Table 2. Concentration of lipid peroxidation products  
in blood plasma, µmol/L (M±m, n=10)

Показники / Parameters

Групи тварин
Groups of animals

Контроль
Control

Дослід
Experiment

До отелення / Before calving

Гідроперекиси ліпідів
Lipid hydroperoxides 2,19±0,22 1,62±0,11*

ТБК-АП
TBARS 3,09±0,22 2,11±0,25*

Дієнові кон’юганти
Diene conjugates 4,93±0,38 4,20±0,31

Тиждень після отелення / One week after calving

Гідроперекиси ліпідів
Lipid hydroperoxides 3,51±0,32 2,81±0,23

ТБК-АП
TBARS 4,40±0,20 3,56±0,31*

Дієнові кон’юганти
Diene conjugates 8,21±0,53 5,55±0,65**

Місяць після отелення / One month after calving

Гідроперекиси ліпідів
Lipid hydroperoxides 3,27±0,20 2,99±0,66

ТБК-АП
TBARS 3,49±0,22 3,25±0,21

Дієнові кон’юганти
Diene conjugates 5,67±0,23 4,83±0,27*

Вплив шишок хмелю і вітаміну E на кетогенез 
корів у періоди до лактації та через місяць після неї 
виражений менше, хоча тенденції до зниження кон-
центрації кетонових тіл у крові тварин дослідної групи 
зберігаються. Так, за тиждень до лактації виявлено 
помірне зменшення вмісту β-гідроксибутирату за 
незмінної кількості ацетоацетату. Через місяць після 
отелення дещо зменшувалась концентрація у крові 
як β-гідроксибутирату, так і ацетоацетату, внаслідок 
чого зниження сумарної концентрації кетонових тіл 
було статистично вірогідним (P<0,05).

Концентрація продуктів пероксидного окиснення 
у плазмі крові корів обох груп зростала після отелення 
порівняно з сухостійним періодом. Через місяць після 
отелення концентрація продуктів пероксидного окис-
нення у плазмі крові корів дещо знижувалась, проте 
все одно була більшою, ніж за сухостою. Це можна 
пояснити отельним стресом та вищою напруженістю 
метаболічних процесів під час лактації (табл. 2).

Отже, встановлено вплив досліджуваної кормової 
добавки на вміст продуктів пероксидного окиснення 
у крові корів. Це закономірно, оскільки обидва компо-
ненти, супліддя хмелю та токоферол, проявляють анти-
оксидантні властивості. Практично усі досліджувані 

показники пероксидного окиснення знижувались за 
згодовування кормової добавки, хоча не завжди ста-
тистично вірогідні. Важливо, що вплив добавки збе-
рігся й через місяць після лактації, коли згодовування 
добавки вже припинили. Це може бути пов’язане з дією 
вітаміну E, який додавали коровам у більшій за ре-
комендовані норми кількості. Вітамін E депонується 
в організмі тварин, тому його дія тривала далі.

Висновки

1. Концентрація кетонових тіл і продуктів пере-
кисного окислення різко зросла після отелення. 
Через місяць їхня концентрація дещо знизилася, 
але все ще була вищою, ніж у сухостійних корів. 

2. Додавання шишок хмелю та вітаміну E гальмує 
перекисне окислення і зменшує концентрацію кето-
нових тіл у крові корів. 

3. Шишки хмелю і токоферолу ацетат можуть 
бути використані як складники кормових добавок 
для профілактики кетозу та жирового переродження 
печінки високопродуктивних корів.

Перспективи подальших досліджень

Шишки хмелю містять низку сильнодіючих біо-
логічно активних речовин. Необхідно зосередити 
увагу на вивченні дії хумулону як основного анти-
мікробного чинника.
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Effect of hop cones and vitamin E on ketogenesis and antioxidant status in transition dairy cows*
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The purpose of the work was the correction rumen fermentation in the transition cows to prevent metabolic disorders. For the experiment, 
two groups of Ukrainian dairy black-and-white breed cows were formed, 10 animals per group. The experiment lasted 3 weeks prepartum and 
3 weeks postpartum. Animals received a balanced diet, which consisted of haylage, silage, barley, wheat, corn, soybean meal, salt, mineral 
and vitamin premix. The first group was the control. To the diet of second group 300 mg of α-tocopherol acetate (0.6 g of Rovimix E-50) 
and 1 g/kg of dry hop cones per kg of dry matter was added. Before calving, the tested feed additive reduced the concentration of peroxide 
oxidation products in the cows blood (P<0.05) without affecting other parameters. Changes that are more significant detected after calving. 
A decrease in the concentration of lipid hydroperoxides (P<0.05), TBARS (P<0.05), and beta-hydroxybutyrate (P<0.05) were observed in 
the blood of the cows of the experimental group. Therefore, the addition into diet of transition cows of α-tocopherol and hop cones inhibits 
the lipid peroxidation and reduces the ketones formation. So, this feed supplement can be used to prevent ketosis and steatosis in cows.
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