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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «АБЕТКА ДЛЯ ТВАРИН» НА  А-ВІТАМІННИЙ І 
МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН У КОНЕЙ 

 

На сьогодні основною тенденцією удосконалення технології утримання, вирощування 
та годівлі сільськогосподарських тварин і птиці є розробка і впровадження у практичну 
діяльність вітамінно-мінеральних препаратів. Їх систематичне застосування дозволяє 
розширити можливості використання поживних речовин раціонів, забезпечити профілактику 
захворювань та повністю реалізувати генетичний потенціал сучасних високопродуктивних 
порід тварин і птиці [1–3]. Особливо часто, поліметаболічна патологія у коней проявляється 
гіповітамінозами, порушеннями мінерального обміну. Тому розробка нових препаратів для 
лікування метаболічних розладів є актуальною проблемою 
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Метою роботи було вивчити та експериментально підтвердити 
ефективність вітамінно-амінокислотного комплексу «Абетка для тварин» 
розчину для перорального застосування (виробництва ПрАТ Технолого, м. 
Умань) у профілактиці  А-гіповітамінозу та порушень мінерального обміну у 
коней 

Матеріал і методи виконання роботи.  Дослідження проведені на 12 
конях, які належать дендропарку «Олександрія» Національної академії наук 
України. Для цього сформували 2 групи тварин – контрольну і дослідну по 6 
голів. Проводили клінічне дослідження тварин, вивчали морфологічні і 
біохімічні показники крові. Кров для дослідження відбирали на початку 
експерименту, другого і третього введення препарату який задавали всередину, 
щоденно упродовж 5 діб у дозі 20 мл. Після чого робили перерву на 7 діб з 
наступним повторенням курсу. 

Вміст загального кальцію визначали з арсеназо ІІІ реактивом, 
неорганічного фосфору – у реакції з триетаноламіном (VIS-варіант), загального 
магнію – у реакції з ксилідиловим синім, вітаміну А – за методом О. Бессея у 
модифікації Левченка В.І. Перелічені методики виконувалися з використанням 
напівавтоматичного біохімічного аналізатора Stat Fax 1904+ та наборів реактиві 
компанії «Філісіт-діагностика» Україна, м. Дніпропетровськ. Концентрацію Fe, 
Cu, Zn та Mn досліджували методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії на 
приладі Shimadzu. 
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 Результати досліджень. Середній вміст ретинолу у коней контрольних 
груп знаходився на на нижній межі норми і становив після першого відбору 
крові 14,9±1,1, другого –14,9±0,65 і третього – 15,4±0,62 мкг/100мл. Введення  

препарату спричинило підвищення вмісту вітаміну А після третього 
відбору крові до 17,8±0,8мкг/100 мл і третього –до 17,8±0,1 мкг/100 мл і різниця 
порівняно з контрольною групою була вірогідною (р˂0,05) (рис.1).  

 
Рис. 1.  Зміни вмісту вітаміну А за використання препарату Абетка для тварин 
 
Збільшення вмісту вітаміну А після застосування препарату Абетка для 

тварин можна пояснити тим, що до складу препарату входить 5000 МО вітаміну 
А, який сприяє підвищенню його вмісту в сироватці крові і, тим самим, 
попереджає розвиток А-гіповітамінозу. 

 

 
 

Рис. 2.  Зміни вмісту кальцію за використання препарату Абетка для тварин 
 

Середній вміст кальцію також знаходився у межах мінімальної норми, у 3-х 
пробах –нижчий. Після введення Абетки для тварин спостерігали незначне 
невірогідне  його підвищення до 2,65±0,005 ммоль/л (на 3,8 % вище).  Після 
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другого і третього відборів цей показник залишався стабільним і не різнився 
порівняно з контрольною групою (рис. 2).  

 Вміст неорганічного фосфору у контрольних групах становив після 
першого відбору крові 1,66±0,07 ммоль/л, другого – 1,47±0,5 і третього – 
1,66±0,06 ммоль/л. після введення препарату у дослідних групах  цей показник 
зріс до 1,67±0,8 (р˂0,05) після другого відбору крові. Після третього відбору 
крові вміст неорганічного фосфору порівняно з контрольною групою не 
змінювався (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зміни вмісту неорганічного фосфору за використання препарату Абетка для 
тварин 

 
Після другого і третього відбору крові відмічали зростання вмісту магнію 

в крові Але, після першого відбору крові різниця порівняно з контрольною 
групою була не вірогідною. Після другого і третього відборів крові 
спостерігали його вірогідне збільшення. Найбільш значним воно було після 
третього відбору крові – 1,03±0,05 ммоль/л проти 0,9±0,08 у контрольній групі 
(р˂0,001). 

Препарат Абетка для тварин позитивно вплинув на вміст мікроелементів 
феруму, цинку і купруму. Вміст феруму у коней контрольних груп був 
зниженим у 3-х пробах і становив у середньому 164±7,1 мкг/100мл, після 
першого відбору крові, другого – 175,3±7,6 і третього –166,8±7,1 мкг/100 мл. У 
коней дослідних груп найбільш значне збільшення вмісту феруму встановили 
після третього відбору крові – 195,3±10,1 мкг/100мл (на 17,1 % більше) 
(р˂0,05). 

Вміст цинку після першого відбору крові був більшим на 10,1 %, другого 
– на 10,7 % і третього – на 6,7 % , але вірогідної різниці, порівняно з 
контрольною групою не було.  

Середній вміст купруму в контрольних групах був у  межах фізіологічної 
норми, а у 4 пробах нижчим. Після введення препарату спостерігали його 
збільшення після другого відбору крові до 108,7±4,3 мкг/100 мл. (р˂0,1) і 
третього до 123,3±3,8 мкг/100 мл. (р˂0,1).  
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Висновки. 1. «Абетка для тварин» поліпшує А-вітамінний обмін. 
Встановлено вірогідне зростання вмісту вітаміну А після другог введення 
препарату. 

2. Обмін мікроелементів характеризувався вірогідним зростанням вімісту 
феруму в крові коней і незначним зростанням вмісту купруму і цинку після 
третього введення препарату. 
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ВМІСТ КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ БІЛКІВ У КУРЧАТ-
БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ «ДЕКАВІТ» 

 
 

Основним кінцевим продуктом обміну білків у птиці вважається сечова кислота. 
Визначення у сироватці крові курчат-бройлерів вмісту аміаку, сечовини, креатину, 
креатиніну, сечовини, індикану, глутаміну та ін. не має такого діагностичного значення [1]. 
Проте, у літературних джерелах повідомлення про оцінку вмісту компонентів залишкового 
азоту за визначенням у крові сечовини і креатиніну в птиці різних видів останнім часом є не 
поодинокі [2, 3]. 

Ключові слова: курчата-бройлери, вітамінно-амінокислотний комплекс, сечова 
кислота, креатинін, сечовина. 

 
Дослідити вплив препарату «Декавіт» (розчин для перорального 

застосування, виробництва ООО «Ветсинтез», м. Харків) на метаболізм 
залишкового азоту крові птиці. 

Дослідження проводили на 4456 курчатах-бройлерах кросу Cobb-500, що 
утримувались в умовах навчально-виробничого центру Білоцерківського 
національного аграрного університету. Птиця була поділена на дві групи: 
контрольну та дослідну, по 2228 голів у кожній. Клініко-біохімічні дослідження 


