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Наведено результати досліджень впливу тонусу автономної нервової системи на 

вміст Феруму в крові корів влітку і узимку. Проведені дослідження свідчать, що вміст Феруму 

в крові корів-ваготоніків влітку достовірно більше на 11,9 % (р<0,05) відносно показників цих 

тварин узимку, тоді, як у тварин нормо- та симпатикотоніків сезонні різниці недостовірні. 

У корів-симпатикотоніків тонус автономної нервової системи чинить достовірний вплив на 

вміст Феруму у крові літом – ɳ2
х=0,69 (р<0,001), тоді, як взимку вплив відсутній. Влітку у 

корів симпатикотоніків вміст Феруму в крові нижче 14,3 % (р<0,01) та на 14,6 % (р<0,001) 

відповідно до показників тварин нормо- та ваготоніків. Встановлено, що тонус АНС 

обернено корелює із вмістом Феруму в крові корів лише літом – r = -0,76 (р<0,001). 

Проведений регресійний аналіз взаємозалежності вмісту Феруму в крові корів та тонусу 

автономної нервової системи у різні пори року вказує, що тонус автономної нервової системи 

пов’язаний із вмістом металу в крові лише літом (b=-5,04; р > 0,004). Так, при збільшені (чи 

зменшенні) тонусу на 5 ум. од. (р < 0,01) вміст металу знижується на 1 мкмоль/л. Причому, 

до 58 % (р < 0,01) варіацій вмісту Феруму у крові корів зумовлені тонусом автономної 

нервової системи. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці сучасних 

методів та способів корекції вмісту мікроелементів у крові корів з урахуванням 

індивідуальних особливостей їх нервової системи 

Ключові слова: КОРОВИ, АВТОНОМНА НЕРВОВА СИСТЕМА, ФЕРУМ. 

 
Вегетативна нервова система регулює всі внутрішні процеси організму, відносну 

динамічну сталість внутрішнього середовища відповідно до умов довкілля [1]. Симпатична 

частина автономної нервової системи (АНС) мобілізує ресурси організму у відповідь на дію 

ендо- та екзогенних подразників, тоді, як парасимпатична її частина здійснює поточну 

регуляцію фізіологічних процесів [2]. Симпатичні і парасимпатичні центри АНС знаходяться 

в стані безперервного збудження, що має назву «тонус». Тонус АНС розглядають з одного 

боку, як один із проявів гомеостазу, а з іншого, як один з механізмів його регуляції [2, 3]. 

Переважання тонічного впливу парасимпатичної і симпатичної частин АНС прийнято 

визначати як ваго- та симпатикотонію. Ваготонія характеризується уповільненим пульсом, 

схильністю до почервоніння, пітливістю, шлунковими розладами, а симпатикотонія – навпаки 

[2, 4].  
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Сьогодні встановлені особливості метаболізму у тварин різного тонусу автономної 

нервової системи, однак, повідомлень щодо регуляторного впливу тонусу АНС  на 

мінеральний обмін відсутні.  

Отже, проведення комплексних досліджень з вивчення вмісту Феруму у крові корів 

різного тонусу автономної нервової системи є актуальним, оскільки дозволить поглибити 

існуючі знання про вегетативну регуляцію обміну мікроелементів у організмі тварин..  

Мета роботи – встановити кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів 

залежно від пори року. 

Матеріали і методи. Досліди проводили на коровах української чорно-рябої породи 2-

3-ї лактації. Тонус автономної нервової системи корів визначали за допомогою 

тригеміновагального тесту. Відповідно до отриманих результатів, тварину відносили до 

нормо-, симпатико- чи ваготоніків. За результатами дослідження тонусу АНС було 

сформовано 3 дослідні групи, по 4 тварин у кожній. У першу групу входили тварини–

нормотоніки, у другу – ваготоніки, у третю – симпатикотоніки. Матеріалом для досліджень 

слугували зразки крові тварин отримані з яремної вени. Відбір крові проводили двічі, улітку і 

зимою. У цільній крові визначали вміст Феруму методом атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії в полум’яному режимі [5]. Результати досліджень обробляли згідно із 

загальновизнаними методами статистики (кореляційний, регресійний та одно-, двофакторний 

дисперсійний аналіз) з використанням комп’ютерних програм Microsoft Exel. 

Результати й обговорення. Дослідження тонусу автономної нервової системи за 

допомогою тригеміновагального тесту дозволяє достовірно визначити приналежність корів 

відповідно до тонусу автономної нервової системи (табл. 1). Вплив на серцевий ритм 

автономної нервової системи визначається сукупністю активності її симпатичних і 

парасимпатичних центрів та опосередкований через тонічну активність метасимпатичного 

відділу серця [2, 6]. У стані спокою симпатичний тонус суттєвого не впливає на серцевий ритм, 

а діє головним чином на силу скорочень серцевого м’язу, збільшуючи скоротливу активність 

м’язів стінок шлуночків. Симпатична нервова система спільно з базовою метасимпатичною 

системою забезпечує більш надійну та стабільну роботу серця в умовах підвищених м’язових 

навантажень [7]. У корів-симпатикотоніків за результатами досліджень тригеміновагального 

рефлексу зростає частота серцевих скорочень на 13,3±1,3 поштовхів (p<0,001). 
Таблиця 1 

 

Частота серцевих скорочень у корів з різним тонусом автономної нервової системи, М ± m, n = 5 
 

Тонус автономної 

нервової системи 

Частота серцевих скорочень, уд./хв. 

До натискання на очні яблука Після натискання на очні яблука Різниця 

Нормотоніки 69,5±4,9 71,0±5,1 -1,5± 1,2 

Ваготоніки  66,3±6,2 78,3±7,6 -12,0±1,6*** 

Симпатикотоніки 86,5±5,6 73,3±6,5 13,3±1,3*** 
 

Примітка: достовірні різниці з нормотоніками: р < 0,001-***. 

 

Парасимпатичний відділ автономної нервової системи діє на серце, пригнічуючи 

частоту та силу його скорочень, провідність та збудливість [8]. У корів-ваготоніків за 

результатами досліджень тригеміновагального рефлексу частота серцевих скорочень 

знижується на 12,0±1,6 поштовхів (p<0,001). 

Проведені дослідження свідчать, що вміст Феруму в крові корів нормо- та 

симпатикотоніків, незалежно від пори року, має тенденцію до меншого його вмісту у крові 

корів-нормотоніків та більшого – у симпатикотоніків взимку (в межах 6,7–6,8 %). Тоді, як у 

корів-ваготоніків вміст Феруму в крові влітку достовірно більше на 11,9 % (р<0,05) відносно 

показників цих тварин узимку (табл. 2). Збудження парасимпатичних волокон має 
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анаболічний вплив на обмін речовин, тобто призводить до відновлення гомеостазу 

(трофотропний ефект) [3]. 

Достовірних різниць у вмісті Феруму в крові корів різного тонусу АНС не встановлено. 

Однак, влітку у корів симпатикотоніків вміст Феруму в крові нижче 14,3 % (р<0,01) та на 

14,6 % (р<0,001), відповідно до показників тварин нормо- та ваготоніків. 
Таблиця 2 

 

Вміст Феруму в крові корів з різним тонусом автономної нервової системи, 

 залежно від пори року, мкмоль/л (М±m, n=5) 
 

Пори року 
Тонус АНС корів 

Нормотоніки Ваготоніки Симпатикотоніки 

Літо 19,46±0,64 19,54±0,37 16,68±0,49** 

Зима 18,15±0,6 17,22±0,62 17,81±1,08 
 

Примітка: достовірні різниці з СВР типом ВНД: р < 0,01-**. 

 

Дослідниками встановлено, що симпатичному відділу АНС належить особливе місце в 

регуляції процесів кишкового всмоктування [9]. Оперативне усунення симпатичних впливів 

призводить до зростання всмоктування глюкози в кишечнику кроля на 90 % протягом години. 

Ця закономірність розвивається завдяки збільшенню просвіту артеріальних судин та капілярів 

кишкової стінки, а також посилення її моторики [1]. 

Тонус автономної нервової системи у корів нормо- та ваготоніків достовірно не впливає 

на вміст Феруму в крові корів (ɳ2
х=0,04–0,19). Однак, відмітимо збільшення сили впливу 

тонусу АНС на вміст Феруму у крові цих тварин влітку (рис.). 
 

 
Рис. Вплив тонусу автономної нервової системи на вміст Феруму в крові корів, ɳ2

х (n=12). 

Примітка: показники достовірні при: р < 0,001-***. 

 

Симпатичний відділ АНС сприяє значному підвищенню процесів катаболізму 

(глікогенолізу, гліконеогенезу, ліполізу), посиленню діяльності серцево-судинної системи, 

перерозподілу об’єму крові з ділянок здатних переносити гіпоксію, в ділянки, де наявність 

кисню та енергетичних джерел є основою існування  [3]. У корів-симпатикотоніків тонус 

автономної нервової системи чинить достовірний вплив на вміст Феруму у крові літом – 

ɳ2
х=0,69 (р<0,001), тоді, як взимку вплив відсутній. 

Проведений регресійний аналіз взаємозалежності вмісту Феруму в крові корів та 

тонусу автономної нервової системи у різні пори року (табл. 3) вказує, що тонус АНС 

пов’язаний з вмістом металу в крові лише літом (b=-5,04; р > 0,004).  

Так, при збільшені (чи зменшенні) тонусу на 5 ум. од. вміст металу в крові знижується 

на 1 мкмоль/л. Причому, коефіцієнт детермінації (R2) становить – 0,58 (р < 0,01), отже, до 58 % 

варіацій вмісту Феруму у крові корів зумовлені тонусом АНС. 
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Встановлено, що тонус АНС обернено корелює із вмістом Феруму в крові корів лише 

літом – r = -0,76 (р<0,001), тоді, як взимку дані взаємозв’язки відсутні (r = -0,18).  
Таблиця 3 

 

Регресійний аналіз залежності вмісту Феруму в крові корів від тонусу  

автономної нервової системи у різні пори року (ум. од.; n=16) 
 

Показники 
Пора року 

Літо Зима 

Коефіцієнт регресії -5,04 1,32 

R-квадрат 0,58 0,03 

P-значення 0,004 0,578 

 

Двофакторний дисперсійний аналіз засвідчує відсутність впливу пори року 

(F=2,91>FU=3,55; р=0,08) та тонусу АНС (F=2,33>FU=4,41; р=0,14) на вміст Феруму в крові 

корів (табл. 4). Також, слід відмітити відсутність міжфакторної взаємодії між джерелами 

варіації (F=3,50<FU=3,55; р=0,052), однак, «P-Значення» знаходиться на межі достовірності, 

отже, можна припустити, що пора року в певній мірі може чинити вплив на тонус АНС. 
 

Таблиця 4 
 

Двофакторний дисперсійний аналіз впливу тонусу АНС та пори року на вміст Феруму в крові корів 
 

Джерело варіації SS df MS F P-Значення F критичне 

Тонус АНС 10,46 2 5,23 2,91 0,08 3,55 

Пора року 4,19 1 4,19 2,33 0,14 4,41 

Міжфакторна взаємодія 12,59 2 6,29 3,50 0,052 3,55 

Внутрішня 32,38 18 1,80    

Всього 59,62 23     
 

Таким чином, за допомогою проведених досліджень встановлено, що у корів-

симпатикотоніків нижчий вміст Феруму в крові відповідно до показників тварин нормо- та 

ваготоніків. Існують дані, що тонус АНС впливає на показники росту та розвитку тварин і 

проявляються у тому, що найбільш перспективними для господарського використання є 

корови з нормотонічним та парасимпатотонічним типами автономного тонусу, тому що у них 

спостерігаються вищі показники маси тіла, порівняно з тваринами симпатотоніками [8]. 
 

В И С Н О В К И  
 

 1. У корів-симпатикотоніків тонус автономної нервової системи чинить достовірний 

вплив на вміст Феруму у крові літом – ɳ2
х=0,69, в наслідок чого вміст Феруму в їх крові нижче 

14,3–14,6 % (р<0,01-0,001) відповідно до показників тварин нормо- та ваготоніків. 

2. При збільшені чи зменшенні показника тригеміновагального рефлексу у корів на 

5 ум. од. вміст Феруму, у їх крові зменшується на 1 мкмоль/л. Причому, до 58 % (р < 0,01) 

варіацій вмісту Феруму у крові корів зумовлені тонусом АНС.  

Перспективи досліджень. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці 

сучасних методів та способів корекції вмісту мікроелементів у крові корів з урахуванням 

індивідуальних особливостей їх нервової системи. 
 

VEGETATIVE MECHANISMS OF THE REGULATION OF FERUM CONTENT  

IN BLOOD OF COWS DEPENDING ON SEASON 
 

O. V. Zhurenko, V. I. Karpovskiy, D. І. Kryvoruchko, О. V. Danchuk  
 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
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S U M M A R Y 

 

The results of researches of the influence of the tone of the autonomic nervous system on the 

content of Ferum in the blood of cows in summer and in winter are given. The conducted studies 

indicate that the content of Ferum in the blood of cow vagotonics in the summer is significantly higher 

by 11,9% (p <0,05) relative to the indices of these animals in winter, whereas in seasonal variations 

in normal and sympathetic animals are not reliable. In cows-sympathicotonics, the tone of the 

autonomic nervous system has a significant effect on the content of Ferum in the blood in the summer 

- 2 x = 0.69 (p <0.001), whereas in winter there is no effect. In the summer of sympathicotonics in 

cows, the content of Ferum in the blood is lower than 14.3% (p <0.01) and 14.6% (p <0.001) in 

normotensive and vagotonics. It was established that the tone of the ANS inverted correlates with the 

content of Ferum in the blood of cows only in the summer - r = -0.76 (p <0.001). The regression 

analysis of interdependence between the content of Ferum in the blood of cows and the tone of the 

autonomic nervous system in different seasons suggests that the tone of the autonomic nervous system 

is associated with the metal content in the blood only in the summer (b = -5.04; p> 0.004). So, when 

you increase (or decrease) the tone by 5 u. unit (p <0,01) the metal content is reduced by 1 μmol / l. 

Moreover, up to 58% (p <0,01) variations in the content of Ferum in the blood of cows are caused by 

the tone of the autonomic nervous system. Prospects for further research are the development of 

modern methods and methods for correcting the content of trace elements in the blood of cows, taking 

into account the individual characteristics of their nervous system. 

 Keywords:  COWS, AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM, FERUM. 
 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРУМА 

В КРОВИ КОРОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРЫ ГОДА 
 

Е. В. Журенко, В. И. Карповский, Д. И. Криворучко, О. В. Данчук 
 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

ул. Героев Обороны, 15, г. Киев-41, 03041, Украина 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

           Приведены результаты исследований влияния тонуса автономной нервной системы на 

содержимое Ферума в крови коров летом и зимой. Проведенные исследования 

свидетельствуют, что содержимое Ферума в крови коров-ваготоников летом достоверно 

больше на 11,9 р<0,05) относительно показателей этих животных зимой, тогда, как у 

животных нормо- и симпатикотоников сезонные разницы недостоверные. В коров-

симпатикотоников тонус автономной нервной системы оказывает достоверное влияние на 

содержимое Ферума в крови летом – ɳ2х=0,69(р<0,001), тогда, как зимой влияние отсутствует. 

Летом у коров симпатикотоников содержимое Ферума в крови ниже 14,3 р<0,01) и на 14,6 

р<0,001) в соответствии с показателями животных нормо- и ваготоников. Установлено, что 

тонус АНС обратно коррелирует с содержимым Ферума в крови коров лишь летом - r = - 

0,76(р<0,001). Проведенный регрессионный анализ взаимозависимости содержимого Ферума 

у крови коров и тонуса автономной нервной системы в разные времена года указывает, что 

тонус автономной нервной системы связан с содержимым металла в крови лишь летом (b=-5, 

04; р > 0,004). При увеличенные (уменьшении ли) тонусу на 5 ус. ед. (р < 0,01) содержимое 

металла снижается на 1 мкмоль/л. Причем, до 58 р < 0,01) вариации содержимого Ферума в 

крови коров предопределены тонусом автономной нервной системы. 

Ключевые слова: КОРОВЫ, АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, ФЕРУМ. 
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Н. В. Шкодяк, канд. вет. наук, 

О. М. П’ятничко, канд. с.-г. наук 
 

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів  

та кормових добавок 

вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна 
 

У статті наведені результати досліджень із вивчення терапевтичної ефективності 

та безпечності препарату Атоксіл-ВП, порошок, виробництва ТзОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) 

при лікуванні розладів травлення з діарейним синдромом та інтоксикацій у телят. У 

результаті досліджень встановлено, що при застосуванні препарату у рекомендованій 

виробником дозі та способі застосування покращився клінічний стан тварин, ліквідувалися 

прояви захворювання, знизилися ознаки інтоксикації організму. Окрім лікувального ефекту, 

препарат добре переносився тваринами, позитивно впливав на морфо-функціональний стан 

організму телят, відновлював електролітний баланс організму. 

Ключові слова: АТОКСІЛ-ВП, ТЕЛЯТА, ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, 

ГЕМАТОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ. 
 

Серед найбільш розповсюджених хвороб, що виникають у перші дні після народження 

телят, є гострі розлади травлення з діарейним синдромом. У хворих тварин розвивається стан 

метаболічного ацидозу, порушується електролітний баланс крові. Тому у ветеринарній 

медицині для лікування хворих на гострі розлади травлення тварин застосовуються препарати 

ентеросорбентів [1, 2]. 

Атоксіл-ВП – ентеросорбент з вираженими сорбційними властивостями, виявляє 

дезінтоксикаційну, протимікробну та ранозагоювальну дію. Адсорбує з травного тракту і 

виводить з організму ендогенні та екзогенні токсичні речовини кормового походження, 

бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини, токсичні продукти при порушеному травленні 

білків у кишечнику. 

Метою роботи було вивчення лікувального ефекту від застосування препарату на 

хворих телятах, дослідження впливу препарату на основні морфологічні та біохімічні 

показники крові тварин, вивчення безпечності застосування препарату. 

Матеріали і методи. Клінічні випробування препарату Атоксіл-ВП, порошок, 

проведені в умовах ННДЦ Львівського національного аграрного університету, с. Малі 

Підліски Жовківського району Львівської обл., на телятах віком 21-30 діб, чорно-рябої породи, 

при лікуванні гострих шлунково-кишкових захворювань, переважно аліментарного 

походження, з діарейним синдромом. Після проведеного клінічного обстеження телят 

молочного періоду було ізольовано тварин, у яких виявляли симптоми розладу травлення, 

проноси, кал водянистої консистенції жовтувато-зеленуватого кольору. У хворих тварин 

відмічали пригнічений стан, сухість видимих слизових оболонок, зменшення еластичності 

шкіри, часті позови до дефекації, забрудненість шерстного покриву в ділянці ануса та стегон 

каловими масами. У переважній більшості телят температура тіла коливалася в межах 37,8-
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39,5 оС, частота серцевих скорочень та дихання не змінена, апетит помірно збережений, 

перистальтика кишок пришвидшена. 

Діагноз було поставлено на основі даних анамнезу, клінічних ознак захворювання, 

результатів лабораторних досліджень. Захворювання виникало у телят найчастіше при 

порушенні умов годівлі (несвіже, холодне молоко, недотримання ветеринарно-санітарних 

умов, нерегулярність терміну випоювання). Із хворих тварин було сформовано групу з 10 

голів. Телятам випоювали дослідний препарат Атоксіл-ВП, розчинений кип’яченою водою, в 

дозі 0,3 г/кг маси тіла на добу, в два прийоми, за 1 год перед випоюванням молока, впродовж 

3-5 діб.  

Перед лікуванням, на 7 і 14 добу після проведеного лікування від хворих телят відбирали 

кров для подальших лабораторних досліджень, які проводилися в лабораторії клініко-

біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 

Морфо-функціональний стан організму тварин до і після лікування встановлювали за 

морфологічними та біохімічними показниками крові, які визначали згідно зі 

загальноприйнятими методиками [3-5]. У стабілізованій крові досліджували морфологічні 

показники: число еритроцитів, лейкоцитів, лейкоформулу, середню концентрацію гемоглобіну 

в еритроциті (MCHC), середню масу гемоглобіну в еритроциті (MCH), середній об'єм 

еритроцита (MCV), кольоровий показник, гематокрит, швидкість осідання еритроцитів 

(ШОЕ). Вміст гемоглобіну в крові визначали нефелометрично гемоглобінціанідним методом. 

Загальну кількість лейкоцитів та еритроцитів у крові досліджували в камері Горяєва, 

лейкоформулу виводили на основі мікроскопії мазків крові із диференціальним підрахунком 

різних форм лейкоцитів.  

У сироватці крові визначали вміст загального білка, Калію, Натрію, Кальцію та 

неорганічного фосфору, активність АлАТ, АсАТ, ЛФ, вміст креатиніну, сечовини, за 

допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора (HumaLyzer 3000).  

Отримані результати обробляли статистично, оцінюючи вірогідність різниці показників 

(р<0,05) за критерієм Стьюдента.  

Результати й обговорення. За результатами лабораторних досліджень, проведених до 

початку лікування, встановлено, що кількість еритроцитів у крові дослідних тварин була 

нижчою від фізіологічних норм, прийнятих для молодняку ВРХ цього віку, в середньому на 

23-24 % (табл. 1).  
Таблиця 1 

 

Гематологічні  показники телят за умов застосування препарату Атоксіл-ВП при лікуванні гострих 

шлунково-кишкових захворювань з діарейним синдромом, (М±m, n=10) 
 

Показники До лікування 
Після лікування 

7 доба 14 доба 

Гемоглобін, г/л 97,6±9,5 92,6±7,6 110,7±3,1 

Еритроцити, Т/л 6,5±0,4 7,0±0,8 7,8±0,5 

Гематокрит, % 42,0±4,0 35,2±3,1 38,4±3,3 

МСН, пг 15,3±2,2 12,4±0,7 14,2±0,8 

МСНС, г/дл  23,2±6,9 25,8±5,7 28,8±2,4 

МСV, мкм3  50,1±3,9 50,8±5,3 49,2±4,1 

Колірний показник  0,86±0,09 0,72±0,04 0,82±0,19 

ШОЕ, мм/год. 0,6±0,1 0,8±0,1 0,8±0,2 

Лейкоцити, Г/л 7,7±1,2 9,9±0,5 9,8±1,0 

Базофіли, % 0 0 0 

Еозинофіли, % 2,8±0,6 4,4±0,4 5,0±0,3 

Нейтрофіли паличкоядерні, % 4,8±0,6 5,2±0,6 3,1±0,4 

Нейтрофіли сегментоядерні, % 22,8±0,6 26,8±1,4 34,3±1,0 

Лімфоцити, % 63,2±1,3 59,2±1,6 55,4±1,4 

Моноцити, % 6,4±0,8 6,4±0,4 7,8±1,0 
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Також дещо нижчим був вміст гемоглобіну, що було наслідком незадовільного 

клінічного стану телят внаслідок захворювання та показником зниження функціонального 

стану кровотворної системи і окиснювальних процесів в організмі [6, 7]. Гематокрит у хворих 

телят був дещо збільшеним, що було проявом відносної дегідратації організму; індекси 

червоної крові коливалися в межах фізіологічної норми для даного віку телят із значними 

індивідуальними відмінностями. 

Зниженими були показники кількості лейкоцитів, що свідчило про недостатній імунний 

потенціал організму хворих телят і зниження клітинних факторів природної резистентності. 

Це опосередковано підтверджувалося показниками лейкограми, що у переважній більшості 

були на нижній межі норми або нижчими за неї (зокрема, вміст сегментоядерних нейтрофілів 

та моноцитів). 

У той же час, вміст паличкоядерних нейтрофілів був на верхній межі фізіологічних 

значень, що було проявом запальних процесів в організмі телят. Разом з тим, виявлений 

нормальний відсотковий вміст лімфоцитів вказував на достатній потенціал противірусного 

захисту. 

За показниками біохімічних процесів організму тварин у період до застосування 

препарату (табл. 2), встановлено нижчий від норми вміст кальцію, вищий ‒ показників натрію, 

магнію, неорганічного фосфору в сироватці крові, порівнюючи з фізіологічними параметрами, 

що свідчило про порушення мінерального обміну в організмі на рівні процесів 

внутрiшньоклітинного балансу та деяку дегідратацію організму.  
 

Таблиця 2 
 

Біохімічні показники крові телят за умов застосування препарату “Атоксіл-ВП“ при лікуванні гострих 

шлунково-кишкових захворювань з діарейним синдромом, (М±m, n= 10) 

 

Показники До лікування 
Після лікування 

7 доба 14 доба 

Загальний білок, г/л 54,4±1,4 56,0±3,0 55,8±1,2 

Кальцій, ммоль/л 2,08±0,1 3,22±1,16 3,71±0,13* 

Натрій, ммоль/л 149,6±6,5 144,7±11,2 135,1±9,4 

Магній, ммоль/л 1,11±0,19 0,96±0,08 1,16±0,13 

Калій, ммоль/л 7,20±1,00 7,72±0,74 6,01±1,02 

Фосфор, ммоль/л 2,96±0,19 3,13±0,15 2,52±0,18 

АлАТ, Од/л 11,4±1,7 14,9±1,9 19,8±2,0* 

АсАТ, Од/л 48,4±3,9 57,1±8,3 61,0±7,8 

ЛФ, Од/л 209,3±47,5 198,0±24,9 124,7±15,6 

Креатинін, мкмоль/л 109,9±7,4 114,0±1,8 99,4±3,3# 

Сечовина, ммоль/л 4,0±0,2 3,8±0,2 3,3±0,1 
 

Примітка: * ‒ р0-14 ≤ 0,05; #‒ р7-14 ≤ 0,05 . 

 

Відзначено також недостатній рівень загального білка, знижену активність ферментів 

переамінування АлАТ і АсАТ, що вказувало на порушення процесів синтезу білка, а також 

було наслідком порушення процесів травлення та засвоєння поживних речовин; зокрема, 

зниження активності АсАТ має місце також при недостатності вітамінів групи В. 

Одночасно відзначено підвищення активності ЛФ, у середньому, в 2,1‒2,8 раза. 

Підвищена концентрація креатиніну та сечовини в сироватці крові телят також вказувала на 

порушення процесів детоксикації та білкового обміну.  

Клінічний огляд телят на 4-6 добу після введення препаратів виявив покращення 

загального стану організму тварин. Проте показники гемопоезу на цей період 

характеризувалися ще недостатнім рівнем гемоглобіну на 7 добу досліду. Однак, показник 

кількості еритроцитів поступово підвищувався, що вказувало на активацію процесів 

кровотворення. Розрахункові показники червоної крові (середній вміст та концентрація 



20 

гемоглобіну в еритроциті) можуть свідчити про збільшення числа молодих форм еритроцитів 

у крові. На активацію гемопоезу вказувало також поступове зростання числа лейкоцитів і 

стабілізація лейкоформули та наближення їх до фізіологічних меж норми, характерних для 

телят цього віку. Встановлено нормалізацію відносного вмісту сегментоядерних нейтрофілів 

та еозинофілів, що було ознакою покращення стану захисних систем організму, зокрема, 

відновлення клітинного фактору неспецифічної резистентності, що забезпечує захист від 

патогенної мікрофлори. 

Зростання вмісту гемоглобіну в крові піддослідних тварин виявлено лише на 14 добу 

після введення препаратів. Так, рівень гемоглобіну в крові телят  зріс у середньому на 13,4 %, 

порівняно з показниками до лікування. Кількість еритроцитів у крові телят зростала і була 

вищою на 20 % ніж показник до лікування.  

За показниками мінерального обміну, починаючи з 7 доби, відзначено тенденцію до 

підвищення вмісту Кальцію в сироватці крові; зі збереженням такої динаміки до 14 доби, коли 

різниця з показниками до лікування досягала рівня достовірності. Також, починаючи з 7 доби 

після початку застосування, відзначено поступове наближення рівня Калію, Натрію, Магнію 

та Фосфору до показників фізіологічної норми, що означало як відновлення балансу 

внутрішньо- та позаклітинних катіонів зокрема, так і мінерального забезпечення організму 

молодняку в цілому.  

Про відновлення стабільності організму та активацію процесів синтезу білків свідчили 

показники активності ферментів переамінування АлАТ і АсАТ. Так, активність АлАТ 

підвищувалася, починаючи з 7 доби, і зростаючи до 14 доби на 73,6 %, порівняно з 

початковими низькими значеннями. Разом з тим, зниження концентрації креатиніну та 

сечовини в сироватці крові на 14 добу вказувало на зниження інтоксикації організму телят та 

поступове відновлення нормального фізіологічного стану тварин. 
 

В И С Н О В К И 
 

1. Результати клінічного дослідження препарату «Атоксіл-ВП» порошок, виробництва 

ТзОВ «Орісіл-Фарм» (Україна) проведені на телятах, показали його ефективність при 

лікуванні розладів травлення з діарейним синдромом. Покращення загального клінічного 

стану хворих тварин спостерігали на 3-4 добу від початку застосування препарату. 

2. Застосування препарату у рекомендованій виробником дозі та способі застосування 

покращувало клінічний стан тварин, ліквідувало прояви захворювання, знижувало ознаки 

інтоксикації організму. Окрім лікувального ефекту, препарат добре переносився тваринами, 

позитивно впливав на морфо-функціональний стан організму телят, відновлював 

електролітний баланс організму. 

Перспективи досліджень. Перспективним напрямком подальших досліджень є 

встановлення терапевтичної ефективності препарату Атоксіл-ВП при лікуванні шлунково-

кишкових захворювань з ознаками інтоксикації у молодняку дрібної рогатої худоби. 
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S U M M A R Y 
 

The article presents the results of research on the therapeutic efficacy and safety of the drug 

Atoksil-VP, a powder manufactured by Orisil-Farm Ltd. in Ukraine for the treatment of digestive 

disorders with diarrhea syndrome and intoxication in calves. As a result of the research, it was found 

that when the drug was used in the dose and method recommended by the manufacturer, the clinical 

condition of the animals improved, the signs of the disease were eliminated, signs of intoxication of 

the organism decreased. In addition to the therapeutic effect, the drug was well tolerated by animals, 

positively influenced the morpho-functional state of calves, restored the electrolyte balance of the 

organism. 

Keywords: ATOXYL-VL, CALVES, THERAPEUTIC EFFICIENCY, 

HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье представлены результаты исследований терапевтической эффективности 

препарата Атоксил-ВП, порошок, производства ТзОВ «Орисил-Фарм» (Украина), при лечении 

расстройств пищеварения с диарейным синдромом и интоксикаций у телят. В результате 

исследований установлено, что при применении препарата в рекомендованных 

производителем дозах и способах введения улучшалось клиническое состояние животных, 

исчезали признаки интоксикации организма. Кроме лечебного эффекта, препарат хорошо 

переносился животными, положительно влиял на морфо-функциональное состояние 

организма телят, восстанавливал электролитный баланс организма. 

Ключевые слова: АТОКСИЛ-ВП, ТЕЛЯТА, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
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ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, АНІОННИХ І НЕЕСТЕРИФІКОВАНИХ 

ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ ГРУДЕЙ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ  

В РІЗНИХ ПРИРОДНИХ ЗОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
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Робота полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких 

металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського 

регіону. Встановлено, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, 

розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з 

гірською, є більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму і Кадмію та 

аніонних насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот. При цьому в них є 

меншим вміст неестерифікованих насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних 

кислот. Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький – 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із 

вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з гірською, є наслідком урбанізації та індустріалізації. 

Ключові слова: МЕДОНОСНІ БДЖОЛИ, ТКАНИНИ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, ЖИРНІ 

КИСЛОТИ.  

 

Джерела емісії важких металів і шляхи їх надходження в навколишнє середовище 

відрізняються різноманітністю, але в основному вони мають техногенне походження як 

наслідок урбанізації та індустріалізації [2]. Розвиток промисловості, сільського господарства, 

енергетики та транспорту, інтенсивне видобування корисних копалин – все це призвело до 

надходження в повітря, воду, ґрунт, рослини високотоксичних мінеральних елементів [1–3]. 

Міграція важких металів в об’єктах зовнішнього середовища призвела до 

нагромадження їх у ґрунтах, рослинах, тканинах медоносних бджіл і продуктах бджільництва 

[1, 2]. У результаті змінився характер (змінилися строки цвітіння) і розподіл (одні види 

медоносних рослин уступили місце іншим) рослинності, що призвело до погіршення умов 

медозбору [1, 3, 4].  

Важкі метали причетні до обмінних процесів в організмі медоносних  бджіл [2, 3]. 

Зокрема, важкі метали впливають на інтенсивність обміну білків, ліпідів і вуглеводів в 
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організмі бджіл [2]. У результаті змінюється забезпеченість організму бджіл енергетичним, 

структурним і біологічно активним матеріалом. Все це позначається на життєдіяльності 

медоносних бджіл і продуктивності бджолиних сімей [4]. З огляду на наведене вище науково-

практичний інтерес становить дослідження вмісту важких металів, аніонних і 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, залежно від 

природних умов довкілля.  

Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності нагромадження окремих важких 

металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського 

регіону.  

Матеріали і методи. Медоносні бджоли відбирались з трьох вуликів на трьох пасіках, 

розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону. Зокрема, у 

приватних пасічних господарствах гірської (с. Славське Сколівського району), передгірної 

(с. Стинава Стрийського  району) та лісостепової (с. Миклашів Пустомитівського району) зон 

Карпатського регіону. У відібраних зразках тканин грудей медоносних бджіл визначали вміст 

аніонних і неестерифікованих жирних кислот (Й. Ф. Рівіс і Р. С. Федорук, 2010) та важких 

металів (В. В. Влізло й ін., 2012). 

Вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та 

Кадмію) у тканинах грудей медоносних бджіл визначали на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С–115 ПК [7]. Концентрація аніонних і неестерифікованих жирних кислот 

у тканинах грудей медоносних бджіл визначалася методами газорідинної хроматографії [7, 8].  

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методом варіаційної статистики з 

використанням критерію Стьюдента. Зокрема, вираховували середні арифметичні величини 

(M) та похибки середніх арифметичних (±m). Різниці між середніми величинами вважалися 

вірогідними за p0,05. Для розрахунків було використано комп’ютерну програму Origin 6.0, 

Excel (Microsoft, USA). 

Результати й обговорення. Констатовано, що в тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій  зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у гірській зоні, є 

вірогідно більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію 

(табл. 1). Із наведених у таблиці даних видно також, що в тканинах грудей, отриманих з 

вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону, міститься найбільша  кількість 

згадуваних вище важких металів. Отримані дані характеризують рівень техногенного 

забруднення територій у досліджуваних природних зонах Карпатського регіону.  
 

Таблиця 1 
 

Вміст важких металів у тканинах грудей медоносних бджіл, мг/кг сирої маси (М±m, n=3) 
 

Важкі метали та їх 

символи 

Природні зони Карпатського регіону 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Ферум, Fe 37,36±0,355 40,68±0,924* 48,16±1,071*** 

Цинк, Zn 18,31±0,653 22,68±0,894* 30,39±0,804*** 

Купрум, Cu 2,05±0,086 2,73±0,056** 3,05±0,075*** 

Хром, Cr 3,15±0,040 3,41±0,061* 4,08±0,125** 

Нікель, Ni 4,10±0,064 4,62±0,119* 5,25±0,144** 

Плюмбум, Pb 0,82±0,020 0,95±0,032* 1,18±0,049** 

Кадмій, Cd 0,04±0,003 0,05±0,003* 0,08±0,003** 
 

Примітка: у цій і наступних таблицях:  — p 0,05–0,02;  — p 0,01; *** — p 0,001. 

 

Разом з тим, у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами грудей 
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медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, змінюється вміст 

аніонних і неестерифікованих жирних кислот, що впливає на їх антибактеріальну та 

антигрибкову активність [4, 5]. 

Зокрема, вміст аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, є більший (табл. 2). Це зумовлено зв’язуванням жирних кислот з катіонами, якими є важкі 

метали [6]. Слід відмітити, що найбільший вміст аніонних жирних кислот виявлено у тканинах 

грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського 

регіону.  
Таблиця 2 

Рівень аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

г∙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3) 
 

Жирні кислоти та їх коди 
Природні зони Карпатського регіону 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Каприлова, 8:0 0,4±0,033 0,6±0,033* 0,7±0,033** 

Капринова, 10:0 0,8±0,033 0,1±0,033*** 0,1±0,033*** 

Лауринова, 12:0 1,3±0,033 1,5±0,033* 1,6±0,033** 

Міристинова, 14:0 2,6±0,115 3,0±0,057* 3,1±0,066* 

Пентадеканова, 15:0 3,4±0,115 3,8±0,088* 4,0±0,088** 

Пальмітинова, 16:0 46,7±1,530 50,8±0,638** 51,9±0,493*** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 2,1±0,088 2,5±0,057* 2,6±0,088* 

Стеаринова, 18:0 43,5±1,504 48,0±0,750** 49,0±0,705*** 

Олеїнова, 18:1 118,1±3,416 126,3±1,010** 128,0±1,078** 

Лінолева, 18:2 100,8±3,875 110,4±1,071** 112,4±1,058*** 

Ліноленова, 18:3 110,3±3,641 119,0±0,692** 121,1±0,796** 

Арахінова, 20:0 4,9±0,173 5,5±0,145* 5,7±0,120** 

Ейкозаєнова, 20:1 8,2±0,317 9,2±0,173** 9,5±0,145*** 

Ейкозадиєнова, 20:2 8,5±0,317 9,5±0,173** 9,8±0,173*** 

Ейкозатриєнова, 20:3 8,3±0,375 9,4±0,145** 9,7±0,120*** 

Арахідонова, 20:4 114,7±3,334 125,1±1,442* 126,9±1,473*** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 85,5±1,767 91,0±0,982** 92,0±0,669*** 

Докозадиєнова, 22:2 8,2±0,317 9,1±0,145** 9,4±0,120*** 

Докозатриєнова, 22:3 8,7±0,317 9,7±0,173** 10,1±0,272* 

Докозатетраєнова, 22:4 11,3±0,317 12,8±0,433* 13,3±0,440** 

Докозапентаєнова, 22:5 26,5±1,992 31,4±0,433** 32,2±0,338*** 

Докозагексаєнова, 22:6 30,2±1,214 33,8±0,550** 34,6±0,328*** 

Загальна концентрація аніонних жирних кислот 745,0 812,5 827,7 

в т. ч. насичені 103,6 113,3 116,1 

           Мононенасичені 128,4 138,0 140,1 

           Поліненасичені 513,0 561,2 571,5 

ω-3/ω-6 10,3 10,3 10,3 

 

Більша кількість аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій) зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, зумовлена більшим вмістом в їх складі насичених жирних кислот з парною (відповідно 

109,5 і 112,1 проти 100,2 г∙10-3/кг сирої маси) і непарною (3,8 і 4,0 проти 3,4) кількістю 

вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (2,5 і 2,6 проти 2,1) 

і ω-9 (135,5 і 137,5 проти 126,3) та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 (284,9 і 290,0 

проти 261,2) і ω-6 (відповідно 276,3 і 281,5 проти 251,8 г∙10-3/кг сирої маси). Відношення 

вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних кислот 

родини ω-6 у тканинах грудей медоносних бджіл при цьому становить відповідно 10,3 і 10,3 

проти 10,3. 
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З таблиці 3 видно, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій  зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами 

грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно 

збільшується концентрація таких аніонних насичених жирних кислот, як каприлова, 

капринова, лауринова, міристинова, пентадеканова, пальмітинова, стеаринова та арахінова, 

таких мононенасичених жирних кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, 

ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, докозадиєнова, докозатриєнова, 

докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. 

Зростання вмісту аніонних жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій  зонах Карпатського регіону, 

порівняно тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, призводить до зменшення в них кількості найбільш активних жирних кислот – 

неестерифікованих.  
Таблиця 3 

Вміст неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл,  

г∙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3) 
 

Жирні кислоти та їх код 
Природні зони Карпатського регіону 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Каприлова, 8:0 0,8±0,033 0,6±0,033* 0,5±0,033** 

Капринова, 10:0 1,2±0,057 0,9±0,057* 0,8±0,057** 

Лауринова, 12:0 1,7±0,115 1,3±0,057* 1,2±0,057* 

Міристинова, 14:0 3,2±0,115 2,8±0,057* 2,7±0,033* 

Пентадеканова, 15:0 4,1±0,173 3,5±0,088* 3,4±0,057* 

Пальмітинова, 16:0 56,3±1,707 52,3±0,375** 51,6±0,440** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 2,6±0,305 2,3±0,088** 2,1±0,088** 

Стеаринова, 18:0 52,6±1,539 48,6±0,405** 47,8±0,296*** 

Олеїнова, 18:1 154,3±4,535 136,2±5,064** 129,1±5,548** 

Лінолева, 18:2 126,7±4,792 111,1±3,919** 104,5±3,062*** 

Ліноленова, 18:3 145,9±4,368 128,5±4,581** 123,1±4,716* 

Арахінова, 20:0 6,4±0,202 5,7±0,173** 5,3±0,120*** 

Ейкозаєнова, 20:1 10,1±0,433 8,9±0,145** 8,7±0,145** 

Ейкозадиєнова, 20:2 11,4±0,375 9,9±0,260* 9,5±0,233** 

Ейкозатриєнова, 20:3 10,2±0,433 8,9±0,202** 8,6±0,208** 

Арахідонова, 20:4 144,4±4,595 127,1±2,767* 124,4±2,368* 

Ейкозапентаєнова, 20:5 100,7±3,839 89,6±1,764** 87,2±1,409*** 

Докозадиєнова, 22:2 10,4±0,404 9,2±0,202** 8,9±0,173* 

Докозатриєнова, 22:3 11,3±0,433 9,7±0,328* 9,3±0,317* 

Докозатетраєнова, 22:4 14,7±0,664 12,4±0,433* 11,9±0,405* 

Докозапентаєнова, 22:5 34,1±1,128 30,3±0,696* 29,5±0,664* 

Докозагексаєнова, 22:6 40,3±1,473 34,1±1,457* 32,8±0,982* 

Загальна концентрація неестерифікованих жирних кислот 943,4 833,9 802,9 

в т. ч. насичені 126,3 115,7 113,3 

           мононенасичені 167,0 147,4 139,9 

           поліненасичені 650,1 570,8 549,7 

ω-3/ω-6 10,4 10,4 10,5 
 

Менша кількість неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних 

бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та  лісостеповій зонах Карпатського 

регіону, порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у 

гірській зоні, зумовлена меншим вмістом в їх складі насичених жирних кислот з парною 

(відповідно 112,2 і 109,9 проти 122,2 г∙10-3/кг сирої маси)  і непарною (3,5 і 3,4 проти 4,1) 

кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин ω-7 (2,3 і 2,1 

проти 2,6) і ω-9 (145,1 і 137,8 проти 164,4) та поліненасичених жирних кислот родин  ω-3 (292,2 
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і 281,9 проти 332,2) і ω-6 (відповідно 278,6 і 267,8 проти 317,8 г∙10-3/кг сирої маси). 

Відношення вмісту поліненасичених жирних кислот родини ω-3 до поліненасичених жирних 

кислот родини ω-6 у тканинах грудей медоносних бджіл при цьому становить, відповідно, 10,4 

і 10,5 проти 10,4.  

Неестерифікованим жирним кислотам у тканинах медоносних бджіл притаманна 

найвища антибактеріальна та антигрибкова активність. Останньою володіють такі жирні 

кислоти − каприлова, капринова, лауринова, пальмітоолеїнова, олеїнова, лінолева, ліноленова, 

ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, 

докозадеєнова, докозатриєнова, докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. 

Так, вміст наведених вище неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних 

бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського 

регіону, порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у 

гірській зоні,  зменшується (відповідно до 721,0 і 692,1 проти 820,8 г∙10-3/кг сирої маси). 

Причому, найбільше зменшується їх вміст у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із 

вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону. Це може вказувати на те, що 

на екологічно більш забруднених територіях антибактеріальна та антигрибкова активність 

тканин грудей медоносних бджіл зменшується. 

Максимальну антибактеріальну та антигрибкову активність проявляють 

мононенасичені (пальмітоолеїнова та олеїнова) та, особливо, поліненасичені (лінолева, 

ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, ейкозатетраєнова-арахідонова, ейкозапентаєнова, 

докозадеєнова, докозатриєнова, докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова) 

неестерифіковані жирні кислоти. Виявлено, що екологічні умови довкілля мають значний 

вплив на загальний вміст мононенасичених і поліненасичених неестерифікованих жирних 

кислот у тканинах грудей медоносних бджіл. Так, вміст наведених вище неестерифікованих 

жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами грудей 

медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, є менший (відповідно 

718,2 і 689,6 проти 817,1 г∙10-3/кг сирої маси). Найбільше зменшується їх вміст у тканинах 

грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського 

регіону. 

Довголанцюгові жирні кислоти (18 і більше атомів вуглецю в ланцюгу) у тканинах 

грудей медоносних бджіл здатні зв’язувати важкі мінеральні елементи, насамперед 

двовалентні. Зафіксовано, що екологічні умови довкілля мають вплив на вміст наведених вище 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл. Так, вміст 

довголанцюгових неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, 

отриманих з вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з тканинами грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській 

зоні, є менший (відповідно 770,5 і 741,4 проти 873,5 г∙10-3/кг сирої маси). Найбільше 

зменшується їх вміст у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, розміщених 

у лісостеповій зоні Карпатського регіону. 

З таблиці 3 видно, що в тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих з вуликів, 

розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з тканинами 

грудей медоносних бджіл, відібраних з вуликів, розміщених у гірській зоні, вірогідно 

зменшується концентрація таких неестерифікованих насичених жирних кислот, як каприлова, 

капринова, лауринова, міристинова, пентадеканова, пальмітинова, стеаринова та арахінова, 

таких мононенасичених жирних кислот, як пальмітоолеїнова та олеїнова, і таких 

поліненасичених жирних кислот, як лінолева, ліноленова, ейкозадиєнова, ейкозатриєнова, 

ейкозатетраєнова (арахідонова), ейкозапентаєнова, докозадеєнова, докозатриєнова, 

докозатетраєнова, докозапентаєнова та докозагексаєнова. Високий рівень важких металів і 

аніонних жирних кислот та низький – неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей 
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медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій 

зонах Карпатського регіону, є наслідком урбанізації та індустріалізації. 
 

В И С Н О В К И 
 

1. У тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у 

передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з гірською, є 

більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію. 

 2. Тканини грудей медоносних бджіл, отримані із вуликів, розміщених у передгірній та, 

особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з гірською, містять менший 

вміст неестерифікованих насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот, але 

більший –ё аніонних. 

3. Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот та низький – 

неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл, отриманих із 

вуликів, розміщених у передгірній та, особливо, лісостеповій зонах Карпатського регіону, 

порівняно з гірською, є наслідком урбанізації та індустріалізації. 

Перспективи досліджень. Будуть проведені дослідження з вивчення інтенсивності 

нагромадження важких металів, аніонних і неестерифікованих жирних кислот у тканинах 

голови і черевця медоносних бджіл, отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній 

та лісостеповій зонах Карпатського регіону. 
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S U M M A R Y 
 

The aim of this study was to research the intensity of accumulation of individual heavy metals, 

anionic and non-esterified fatty acids in the chest tissues of honeybees, taken from the beehives 

located in the mountain, foothill and lowland areas of the Carpathian region. It is stated that chest 

tissues of honeybees, taken from the beehives located in the foothills, and especially in the forest 

steppe area of the Carpathian region in comparison with the mountain area, contains more iron, zinc, 

copper, chromium, nickel, lead and cadmium and anionic saturated, monounsaturated and 

polyunsaturated fatty acids. Besides, they have a lower content of non-esterified saturated, 

monounsaturated and polyunsaturated fatty acids. A high level of heavy metals and anionic fatty acids 

and a low level of non-esterified fatty acids in the chest tissues of honeybees, taken from the beehives 

located in the foothill and especially in the forest steppe areas of the Carpathian region in comparison 

with the mountain area is the result of industrialization and urbanization. 

Keywords: HONEYBEES, TISSUES, HEAVY METALS, FATTY ACIDS. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

Работа заключалась в исследование интенсивности накопления отдельных тяжёлых 

металлов, анионных и неэстерифицированных жирных кислот в тканях грудины медоносных 

пчел, полученных из ульев, размещенных в горной, предгорной и лесостепной зонах 

Карпатского региона. Установлено, что в тканях грудины медоносных пчел, полученных из 

ульев, размещенных предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского региона, по 

сравнению с горной, имеется большее содержание Железа, Цинка, Меди, Хрома, Никеля, 

Свинца и Кадмия, а также анионных насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных 

жирных кислот. При этом в них имеется меньшее содержание неэстерифицированных 

насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Высокий уровень 

тяжёлых металлов и анионных жирных кислот и низкий ‒ неэстерифицированных жирных 

кислот что в тканях грудины медоносных пчел, полученных из ульев, размещенных 

предгорной и, особенно, лесостепной зонах Карпатского региона, по сравнению с горной, 

является следствием урбанизации та индустриализации. 

Ключевые слова: МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ, ТКАНИ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ. 
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У статті наведено нові дані щодо вмісту вітамінів А і Е у печінці перепелів породи 

фараон на різних етапах онтогенезу за хімічної обробки шкаралупи яєць та ефективність 

корекції вмісту жиророзчинних вітамінів у печінці перепелів. Вміст токоферолу в печінці 

перепелів з 14-ї доби ембріонального розвитку до 1-ї доби після вилуплення збільшується на 

20,9 % (р < 0,05), після чого до 10-ї доби життя перепелят знижується на 39,4 % (р < 0,001). 

Вміст ретинолу в печінці перепелів до 1-добового віку збільшується на 23,7 %, однак, до 10-ї 

доби після вилуплення знижується на 7,9 %.  Встановлено достовірний вплив хімічної обробки 

яєць на вміст токоферолу в печінці перепелів (F = 4,59 > FU = 2,80; р < 0,01). Обробка яєць 

перепелів e період їх інкубації розчинами НСІ, Н2О2 та NaOCl сприяє зменшенню вмісту 

токоферолу та ретинолу в їх печінці. Додаткове задавання до раціону маточного поголів’я 

вітаміну Е у дозі 20 мг/кг є ефективним методом корекції вмісту жиророзчинних вітамінів у 

печінці ембріонів перепелів, зокрема, у печінці 14-добових ембріонів перепелів вміст 

токоферолу був вище на 20,5-24,0 % (p < 0,001), порівняно до показників їх аналогів, які 

додатково не отримували вітамінну добавку. Перспективи подальших досліджень полягають 

у встановленні впливу хімічної обробки яєць та вітаміну Е на ферментативну систему 

антиоксидантного захисту та обмін речовин у перепелят. 

Ключові слова: ПЕРЕПЕЛИ, ПЕЧІНКА, ЕМБРІОНИ, ТОКОФЕРОЛ, РЕТИНОЛ. 

 

На даний час птахівництво в Україні стрімко розвивається. Наявність сучасних 

технологій інкубації яєць забезпечує високий вихід пташенят в умовах промислового 

виробництва. В умовах інкубатора надходження Оксигену до зародка є лімітованим, тому 

інтенсивність накльовування шкаралупи є дещо нижча, ніж в природних умовах (кутикула в 

гнізді за період висиджування стирається, що забезпечує поступове зростання інтенсивності  

надходження О2 через шкаралупу) [1]. Для покращення надходження Оксигену через 

шкаралупу яйця в процесі інкубації проводять їх обробку розчинами, які, руйнуючи кутикулу, 

підвищують проникність шкаралупи [2]. Існують дані, що оброблення поверхні шкаралупи 

яєць курей, на 17 добу інкубації розчином соляної кислоти, підвищує газопроникність 

шкаралупи в 6–9 разів, розчином оцтової кислоти – у 1,7–3,3 раза, розчином гіпохлориту 

натрію – в 1,1–1,5 раза [1]. Застосування різних агресивних речовин для зняття кутикули 

провокує розвиток оксидаційного стресу у ембріонів [2], що супроводжується модифікацією 

плазматичних мембран та зниженням активності ферментативної ланки системи 

антиоксидантного захисту [3]. В той же час відомо, що токофероли та ретинол є одними із 

найсильніший природних антиоксидантів [4, 5], тому додаткове введення до раціону 

маточного поголів’я вітаміну Е у дозі  20 мг/кг у певній мірі може нівелювати прооксидантний 

ефект після застосування обробки інкубаційних яєць різними хімічними речовинами. 
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Мета дослідження – дослідити вміст вітамінів А і Е у печінці перепела за хімічної 

обробки інкубаційних яєць та оцінити ефективність корекції активності неферментативної 

ланки системи антиоксидантного захисту за додаткового введення вітаміну Е до раціону 

маточного поголів’я.  

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили на перепелиній фермі 

«ПП Забігалюк». Для виконання поставленої мети було проведено дослід на восьми групах 

перепелів породи фараон  (по 100 тварин у групі) згідно з поданою схемою (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Схема досліду 
 

Умови досліду 
Групи тварин 

Контр. І досл. ІІ досл. ІІІ досл. ІV досл. V досл. VІ досл. VІІ досл. 

Раціон стандартний комбікорм 
стандартний комбікорм + 20 мг/кг 

вітаміну Е (альфа-токоферол DSM) 

Оброблення яєць - HCl H2O2 NaOCl - HCl H2O2 NaOCl 

 

Перепелам контрольної групи згодовували стандартний комбікорм, збалансований за 

основними поживними та біологічно активними речовинами, відповідно до існуючих норм 

для перепелів – ДСТУ4687:2006. Перепелам дослідної групи до стандартного комбікорму 

додавали 20 г/т вітаміну Е. Після 4 тижнів згодовування кормів відбирали інкубаційні яйця 

(1200 шт.). Оцінку інкубаційних якостей яєць проводили за методами морфологічного та 

фізико-хімічного контролю, для обліку ступеня ембріонального розвитку, аналізу результатів 

інкубації, встановлення віку та причини загибелі ембріонів застосовували методики 

біологічного контролю в інкубації, вірогідність отриманих результатів визначали за методами 

варіаційної статистики.  

Після передінкубаційного зберігання яєць перепелів, отриманих в пік несучості 

протягом 5 діб, їх зважували та закладали на інкубацію, застосовуючи стандартний режим. На 

14 добу інкубації, яйця перепелів були розподілені на 7 груп (див. схему досліду). Оброблення 

яєць проводили на 14 добу інкубації розчинами: 1 % гіпохлориту натрію; 2 % хлорної кислоти; 

0,5 % пероксиду гідрогену. Матеріалом для досліджень слугували тканини печінки 14-добових 

ембріонів та 1 і 10-добових перепелів. У гомогенаті тканин печінки визначали вміст вітамінів 

А і Е методом високоефективної рідинної хроматографії. [6, 7].  

Результати й обговорення. Аналіз проведених досліджень вказує на значні зміни 

вмісту жиророзчинних вітамінів у печінці перепелів із ембріонального до раннього 

постнатального періоду онтогенезу. Зокрема, вміст токоферолу в печінці перепелів з 14-ї доби 

ембріонального розвитку до 1-ї доби після вилуплення збільшується на 20,9 % (р < 0,05), після 

чого до 10-ї доби життя перепелят знижується на 39,4 % (р < 0,001). Вміст ретинолу в печінці 

перепелів до 1-добового віку збільшується на 23,7 %, однак, до 10-ї доби після вилуплення 

знижується на 7,9 % (табл. 2).  

Хімічна обробка інкубаційних  яєць сприяла зменшенню концентрації жиророзчинних 

вітамінів А і Е у печінці ембріонів І, ІІ, ІІІ дослідних груп. Достовірно нижчий вміст 

токоферолу спостерігали у 1-добових перепелів І, ІІ дослідних груп на 13,7 % (p < 0,001) та 

8,3 % (p < 0,05) відносно до показників перепелят контрольної групи. У печінці перепелів ІІІ 

дослідної групи вміст вітаміну Е був меншим  на 7,63 %. У 10-добових перепелят І дослідної 

групи вміст вітаміну Е був нижче на 9,3 % (p< 0,01), тоді як у перепелят  ІІ, ІІІ дослідних груп 

вірогідних різниць встановлено не було. Також хочеться відмітити, що вміст ретинолу в 

печінці 1-добових перепелят  ІІ дослідної групи був найменший – на 6,4 % (p < 0,01) (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Вміст вітамінів А і Е в печінці перепелів, (мкг/г; M±m; n=5) 
 

Групи тварин 
Вік, діб 

14-добові ембріони 1-добові перепелята 10-добові перепелята 

Вміст вітаміну Е в печінці (М±m, n=5) 

Контрольна група 19,31±1,25 23,27±1,29 14,11±0,57 

І дослідна група 20,02±1,19 20,08±1,19*** 12,8±0,54** 

ІІ дослідна група 19,04±1,24 21,32±0,93* 13,53±0,53 

ІІІ дослідна група 19,33±1,23 21,62±1,05 14,55±0,59 

ІV дослідна група 25,07±1,06*** 27,31±1,13** 17,31±0,59*** 

V дослідна група 25,19±1,10*** 24,34±1,16 14,94±0,69 

VІ дослідна група 24,29±1,37*** 25,4±0,82** 16,61±0,61*** 

VІІ дослідна група 25,43±1,04*** 25,91±0,93** 15,46±0,65** 

Вміст вітаміну А в печінці (М±m, n=5) 

Контрольна 46,17±1,08 57,11±1,65 52,58±2,61 

І дослідна група 45,75±1,96 55,63±1,57 52,16±2,31 

ІІ дослідна група 45,53±1,29 53,45±1,88* 54,64±2,06 

ІІІ дослідна група 46,64±2,46 55,75±1,58 53,12±2,06 

ІV дослідна група 46,45±2,03 61,25±1,62** 53,31±2,12 

V дослідна група 45,51±2,4 58,7±1,06 49,02±2,21* 

VІ дослідна група 46,75±1,45 59,4±1,43* 50,81±2,32 

VІІ дослідна група 45,67±2,17 57,31±1,66 53,12±2,09 
 

Примітка:  різниця вірогідна щодо контролю: *p < 0,05; **p < 0,01, ***p < 0,001;  

 

Додаткове задавання токоферолу маточному поголів’ю у дозі 20 мг/кг сприяло 

збільшенню його кількості у печінці перепелів. Як видно із результатів дослідження у 14- 

добових ембріонів  ІV дослідної групи вміст токоферолу був на 29,8 % (p < 0,001) більше у 

порівнянні з показниками перепелят контрольної групи. В подальшому на  І та 10 добу життя 

пташенят вміст вітаміну Е також виявився більшим на 17,36 % (p < 0,01) та 22,67 % (p < 0,001), 

відповідно. Що стосується вітаміну А, то найбільш вірогідну різницю ми спостерігали в 1- 

добових перепелят ІV дослідної групи, де вміст вітаміну більший від показників перепелят 

контрольної групи на 7,24 % (p < 0,01). Очевидно, що додаткове введення до раціону 

маточного поголів’я токоферолу сприяє збільшенню його вмісту у печінці ембріонів 

перепелів, що визначає вищий рівень активності неферментативної ланки системи 

антиоксидантного захисту. 

Додаткове введення до раціону перепелів-несучок вітаміну Е у дозі 20 мг/кг сприяло 

збільшенню його вмісту в печінці перепелів на всіх етапах досліду. Зокрема у 14-добових 

перепелів V, VІ та VІІ дослідних груп вміст токоферолу був вище відповідно на 20,5 % (p < 

0,001), 21,6 % (p < 0,001) і 24,0 % (p < 0,001), порівняно до показників перепелят І, ІІ і ІІІ 

дослідних груп. Дану закономірність ми прослідковували до кінця дослідного періоду.  

В 1-добових перепелят V, VІ і VІІ дослідних груп вміст ретинолу був вищим  на 5,2 %, 

10,0 %, 5,2 % відносно показників І, ІІ і ІІІ дослідних груп. Додаткове задавання вітаміну Е 

разом з обробкою інкубаційного яйця  не спричинило суттєвих змін вмісту вітаміну А у печінці 

10-добових перепелят. 

При проведенні експерименту доводиться мати справу з великою кількістю змінних, 

тому багатофакторний дисперсійний аналіз є більш ефективним і інформативним (табл. 3).  

Як видно із даних таблиці, хімічна обробка інкубаційних яєць різними засобами 

достовірно не впливає на вміст вітаміну А у печінці ембріонів перепелів (F= 0,67 > FU=2,80;  

р > 0,57). Однак, період онтогенезу (від 14-ї доби інкубації до 10-добового віку після 

вилуплення) достовірно впливає на вміст як ретинолу, так і токоферолу в печінці (F= 130-318 

> FU=3,19; р < 0,001).  
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Встановлено достовірний вплив хімічної обробки яєць на вміст токоферолу в печінці 

перепелів (F = 4,59 > FU = 2,80; р < 0,01). Слід відмітити, що між хімічною обробкою яєць та 

періодом онтогенезу перепелів існує залежність (F = 4,43-8,45 > FU = 3,19; р < 0,05-0,01), отже, 

хімічна обробка яєчної шкаралупи на 14-й день інкубації чинить достовірний вплив на 

ембріональний розвиток пташенят. 
 

 Таблиця 3 
 

Багатофакторний дисперсійний аналіз вмісту жиророзчинних вітамінів  

у печінці перепелів за хімічної обробки інкубаційних яєць 
 

Джерело варіації SS df MS F P-значення F критичне 

Аналіз вмісту ретинолу 

Хімічна обробка яєць 7,49 3 2,50 0,673 0,572 2,80 

Період онтогенезу 970 2 485 130 3,75E-20 3,19 

Взаємозв’язок 47,9 6 7,98 2,15 0,064 2,29 

Внутрішня 178 48 3,71    

Всього 1203 59     

Аналіз вмісту ретинолу за додаткового введення до раціону маточного поголів’я токоферолу 

Хімічна обробка яєць 49,1 3 16,4 4,43 0,008 2,80 

Період онтогенезу 1725 2 862 233 1,87E-25 3,19 

Взаємозв’язок 55,9 6 9,32 2,52 0,033 2,29 

Внутрішня 177 48 3,70    

Всього 2007 59     

Аналіз вмісту токоферолу 

Хімічна обробка яєць 14,1 3 4,71 4,59 0,007 2,80 

Період онтогенезу 653 2 326 318 1,96E-28 3,19 

Взаємозв’язок 22,9 6 3,82 3,72 0,004 2,29 

Внутрішня 49,2 48 1,03    

Всього 739 59     

Аналіз вмісту токоферолу за додаткового введення до раціону маточного поголів’я токоферолу 

Хімічна обробка яєць 23,4 3 7,80 8,45 0,0001 2,80 

Період онтогенезу 1155 2 577 625 4,17E-35 3,19 

Взаємозв’язок 20,6 6 3,43 3,71 0,004 2,29 

Внутрішня 44,3 48 0,92    

Всього 1243 59     
 

Додаткове задавання токоферолу до раціону маточного поголів’я у дозі 20 мг/кг корму 

супроводжується посиленням впливу хімічної обробки яєчної шкарлупи на вміст 

жиророзчинних вітамінів у печінці пташенят (F= 62-176 > FU=2,75; р < 0,01-0,001).  

Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено вміст вітамінів А і Е у печінці 

перепела за умов хімічної обробки інкубаційних яєць в період ембріонального та раннього 

постнатального онтогенезу. Також встановлено, що додаткове додавання до раціону 

маточного поголів’я токоферолу у дозі 20 мг/кг сприяє збільшенню його вмісту у печінці 

ембріонів перепелів. 
 

В И С Н О В К И 
 

 1. Вміст токоферолу в печінці перепелів з 14-ї доби ембріонального розвитку до 1-ї 

доби після вилуплення збільшується на 20,9 % (р < 0,05), після чого до 10-ї доби життя 

перепелят знижується на 39,4 % (р < 0,001). Вміст ретинолу в печінці перепелів до 1-добового 

віку збільшується на 23,7 %, однак, до 10-ї доби після вилуплення знижується на 7,9 %.  

2. Хімічна обробка інкубаційних яєць сприяла зменшенню концентрації 

жиророзчинних вітамінів А і Е у печінці ембріонів І, ІІ, ІІІ дослідних груп. 

3. Додаткове додавання до раціону маточного поголів’я вітаміну Е у дозі 20 мг/кг є 

ефективним методом корекції неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту. 
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4. Встановлено достовірний вплив хімічної обробки яєць на вміст токоферолу в печінці 

перепелів (F = 4,59 > FU = 2,80; р < 0,01). 

Перспективи досліджень полягають у встановленні впливу хімічної обробки яєць та 

вітаміну Е на ферментативну систему антиоксидантного захисту та обмін речовин у перепелят. 
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S U M M A R Y 

 

The article presents new data on the content of vitamins A and E in the liver of the quail of 

the Pharaoh breed at different stages of ontogenesis during chemical processing of the eggshell and 

the efficiency of correction of the content of fat-soluble vitamins in the liver of quails. The content 

of tocopherol in the liver of quails from the 14th day of embryonic development to the 1st day after 

hatching is increased by 20.9% (p <0.05), after which, until the 10th day of life, the quail is reduced 

by 39.4 % (p <0.001).  The content of retinol in the liver of quails up to 1 day age increases by 23.7 %, 

however, by the 10th day after hatching it decreases by 7.9 %. A significant effect of chemical 

treatment of eggs on the content of tocopherol in the liver of quail was established (F = 4.59> FU = 

2.80, p <0.01).  Processing of quail eggs during their incubation with solutions of HCl, H2O2 and 

NaOCl helps to reduce the content of tocopherol and retinol in their liver.  Additional introduction of 

vitamin E in the diet of 20 mg / kg is an effective method of correcting the content of fat-soluble 

vitamins in the liver of quail embryos, in particular, in the liver of 14-day quail embryos, the 

tocopherol content was higher by 20.5-24.0 % (p <0.001) in comparison with the indices of their 

analogues, which additionally did not receive the vitamin supplement.  Prospects for further research 

are to determine the effect of chemical treatment of eggs and vitamin E on the enzymatic system of 

antioxidant protection and metabolism in quails. 

Keywords: QUAIL, LIVER, EMBRYOS, TOCOPHEROL, RETINOL. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

В статье приведены новые данные по содержанию витаминов А и Е в печени перепелов 

породы фараон на разных этапах онтогенеза при химической обработке скорлупы 
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инкубационных яиц и эффективность коррекции содержания жирорастворимых витаминов в 

печени перепелов.  Содержание токоферола в печени перепелов с 14-го дня эмбрионального 

развития до 1-го дня после вылупления увеличивается на 20,9 % (р <0,05), после чего до 10-го 

дня жизни перепелят снижается на 39,4 % (р <0,001). Содержание ретинола в печени 

перепелов до 1 суточного возраста увеличивается на 23,7 %, однако, до 10-го дня после 

вылупления снижается на 7,9 %. Установлено достоверное влияние химической обработки яиц 

на содержание токоферола в печени перепелов (F = 4,59> FU = 2,80; р <0,01).  Обработка яиц 

перепелов в период их инкубации растворами НСI, Н2О2 и NaOCl способствует уменьшению 

содержания токоферола и ретинола в их печени. Дополнительное введение в рацион 

маточного поголовья витамина Е в дозе 20 мг / кг является эффективным методом коррекции 

содержания жирорастворимых витаминов в печени эмбрионов перепелов, в частности, в 

печени 14-суточных эмбрионов перепелов содержание токоферола был выше на 20,5-24,0% 

(p <0,001) по сравнению с показателями их аналогов, которые дополнительно не получали 

витаминную добавку.  Перспективы дальнейших исследований заключаются в установлении 

влияния химической обработки яиц и витамина Е на ферментативную систему 

антиоксидантной защиты и обмен веществ у перепелов. 

Ключевые слова: ПЕРЕПЕЛА, ПЕЧЕНКА, ЭМБРИОНЫ, ТОКОФЕРОЛ, РЕТИНОЛ. 
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