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Проводили експериментальні дослідження на бугайцях чорно-рябої породи 18-20- 

місячного віку із вивченням впливу лінкоміцину гідрохлориду в різних дозах (5,10, 20 мг/кг) на 

ендокринну систему та функцію статевих органів із відповідним оцінюванням 

гормоноутворюючих функцій  і, зокрема, динаміку біосинтезу та виділення тестостерону.  

Ключові слова: БУГАЙЦІ, ТЕСТОСТЕРОН, ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД, 

ГОРМОНИ. 

 

Головним завданням лікарів ветеринарної медицини є профілактика, проте нерідко 

приходиться проводити лікувальні заходи за різних патологій у тварин. Для цього існує 

великий арсенал вітчизняних та зарубіжних фармако-терапевтичних засобів, серед них чимало 

антибіотиків різних груп. Науково обґрунтоване та раціональне застосування, з фармако-

терапевтичною метою антибіотиків, можливе лише після глибокого вивчення їх 

протимікробного спектру, фармакокінетики, фармакодинаміки та механізму дії. 

Після потрапляння в організм тварин, антибіотики розподіляються в міжклітинному 

просторі, клітинах тканин і органів нерівномірно. Тут має місце комплементарність і тропізм.  

Лінкоміцину гідрохлорид володіє вираженим тропізмом до кісткової тканини, тобто 

накопичуючись у кістковій тканині, спричиняє максимальний фармако-терапевтичний ефект 

при патології кісток. Препарат широко застосовується і в лікуванні інших органів та систем, 

зокрема дихальної. Застосовуючи препарат, необхідно зважити на те, що він проявляє певну 

дію і на макроорганізм. Величина реакції організму на фармакологічний препарат 

пропорційна кількості взаємодії молекул лікарської речовини із комплементарними і 

чутливими рецепторами.  

Концентрація гормонів у біологічних рідинах тварин свідчить про функціональний 

стан ендокринних залоз, рівень їх продукції, інкреції та метаболізму. Відомо, що ендокринна 

система тварин швидко і чітко реагує на дію ендогенних та екзогенних агентів, одним з яких 

є антибактеріальні препарати, застосування яких і, сьогодні, залишається актуальним [1, 2, 5]. 

З літератури відомо, що антибіотики спричиняли зміни в обміні білка у сімʼяниках 

свиней тощо [3, 4]. 

Метою досліджень було вивчення впливу лінкоміцину гідрохлориду на ендокринну 

систему, і зокрема, на функцію статевих органів бугайців і на синтез у них тестостерону. 

Матеріали і методи. Проведено 2 експерименти на 48 бугайцях чорно-рябої породи 

18-20-місячного віку, по 24 тварини в кожному досліді. 

 За принципом аналогів було сформовано 4 групи тварин по 6 тварин у кожній (одна – 

контрольна, 3-дослідні, схема). 
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Таблиця 
 

Схема досліду (n=6) 
 

Групи Назва фармакологічного препарату Доза препарату 
Тривалість і шлях 

уведення, дні 

1 дослідна 30% р-н лінкоміцину гідрохлориду 5 мг/кг 10 (в/м) 

2 дослідна 30% р-н лінкоміцину гідрохлориду 10 мг/кг 10 (в/м) 

3 дослідна 30% р-н лінкоміцину гідрохлориду 20 мг/кг 10 (в/м) 

4 контрольна ізотонічний розчин натрію хлориду 10 (в/м) 

      

Тваринам дослідних груп вводили внутрішньомʼязово 30 % розчин лінкоміцину 

гідрохлориду по 5, 10, 20 мг/кг 10 днів поспіль, бугайцям контрольної групи – ізотонічний 

розчин натрію хлориду з інтервалом 12 годин теж протягом 10 діб. 

        Вміст тестостерону в плазмі крові бугайців визначали радіо-імунологічним методом 

двічі з інтервалом 5 діб у період уведення та 5 разів з інтервалом 5, 15, 30, 60 і 90 діб після 

завершення уведень препарату. За період досліду було проведено 175 радіо-імунологічних 

(досліджень) аналізів. 

Результати й обговорення. Середній рівень тестостерону у плазмі крові бугайців до 

початку уведення лінкоміцину гідрохлориду знаходився в межах 4,8 – 8,2 нмоль/л. Під 

впливом препарату біосинтез тестостерону і його секреція змінювались суттєво. 

         Після уведення лінкоміцину гідрохлориду в дозі 5 мг/кг реєстрували підвищення рівня 

гормону в дні уведення і ще протягом 5 діб після закінчення уведення препарату у 8–10 разів. 

Через 15 діб після завершення уведення антибіотика відмічали поступове зниження рівня 

тестостерону до показників контрольних тварин ще протягом наступних 15 діб. 

         Доза препарату 10 мг/кг у дні уведення та протягом 15 діб після, зумовила значне 

підвищення рівня гормону у плазмі крові дослідних тварин на 50–60 %. Зниження рівня 

тестостерону відбувалось ще протягом наступних 30-ти діб досліду. Тільки на 60-ту добу з 

початку експерименту спостерігали тенденцію відновлення рівня гормону до показників 

контрольних бичків. 

        Максимальна доза лінкоміцину гідрохлориду сприяла найменшому підвищенню рівня 

гормону протягом днів уведення і 15-ти днів після на 7-8 %. Упродовж наступних 15-ти діб 

експерименту реєстрували зниження рівня тестостерону на 20–45 %. Відновлення і 

наближення показників рівня гормону до контрольних спостерігалось на 90 –ту добу і пізніше. 

        Отже, антибіотик спричиняв кількісні зміни рівня тестостерону дослідних бугайців. 

Протягом експерименту спостерігали пропорційну закономірність між дозою антибіотика і 

рівнем гормону. 

         Закономірність полягала в тому, що лінкоміцину гідрохлорид у малих дозах 

стимулював синтез гормону, про що свідчить значне підвищення його рівня у дні уведення 

протягом 5–15 діб та після завершення уведення препарату. Максимальна доза сприяла 

незначному підвищенню вмісту тестостерону у дні уведення, та значному інґібуванню 

біосинтезу гормону після закінчення уведення протягом до 90-ої доби експерименту і пізніше. 

В процесі досліду, при оцінці впливу антибіотика на біосинтез тестостерону, зверталась увага 

на те, що в процесі росту молодняку тварин відбуваються фізіологічні стрибки виділення 

різних гормонів, що підтверджується деякими літературними джерелами. 

 

В И С Н О В К И 

 

1. Антибіотик проявляв диференційований та зворотній вплив на біосинтез гормону. 

2. У процесі експерименту спостерігалась закономірна залежність між дозою 

антибіотика і ступенем біосинтезу гормону. 
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3. Лінкоміцину гідрохлорид у максимальній дозі, в більшій мірі, інгібував біосинтез 

тестостерону. 

Перспективи досліджень. Дослідження впливу антибіотиків різних груп на функцію 

статевих органів бугайців і на синтез у них тестостерону триватиме надалі. 
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S U M M A R Y 

 

Experimental studies were carried out on twenty-four-month-old black-and-white bream 

bulls with a study of the influence of lincomycin hydrochloride in various doses (5. 10, 20 mg / kg) 

on the endocrine system and genital function with an appropriate assessment of hormone-forming 

functions and, in particular, the dynamics of biosynthesis and the allocation of testosterone. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

Проводили экспериментальные исследования на бычках чёрно-пёстрой породы 18-20 

месячного возраста с изучением влияния различных доз линкомицина гидрохлорида (5,10, 

20 мг/кг) на эндокринную систему и функцию половых органов из соответствующей оценкой 

гормонообразующих функций, и в отдельноси, динамику биосинтеза и выделения 

тестостерона.   

Ключевые слова: БЫЧКИ, ТЕСТОСТЕРОН, ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД, 

ГОРМОНЫ. 
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