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МАКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СТАТУС ЛОШАТ 

У статті представлені результати фізіологічних коливань кальцію, фосфору, магнію та кальцитоніну у лошат укра-
їнської верхової породи. Встановлено, що вміст кальцію в сироватці крові лошат першого місяця життя становить 
2,04–2,36 ммоль/л; другого–третього – 2,02–2,48 і четвертого–сьомого місяця життя – 2,15–2,63 ммоль/л. Рівень іонізо-
ваного кальцію – 0,98–1,06; 1,0–1,07 і 1,01–1,07 ммоль/л відповідно. 

Концентрація кальцитоніну в сироватці крові у лошат до тридцятиденного віку має становити 3,65–6,29 пг/мл; 60–
90-денних – 4,2–6,60; у 120–210-денних – 4,76–6,78 пг/мл. 

Рівень фосфору в крові лошат першого місяця життя становить 0,94–1,18 ммоль/л у дво-семимісячних – 0,82– 
1,12 ммоль/л. 

Уміст магнію у клінічно здорових лошат української верхової породи до тримісячного віку становить 0,94–1,12 
ммоль/л, у 4–7-місячних тварин – 0,85–1,07 ммоль/л. 
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Постановка проблеми. На сьогодні нерідко у тварин діагностують патологію мінерального обмі-
ну, яка за тривалого перебігу та інтенсивності зрушень спричиняє перехід від біохімічних до структур-
них змін [1–3]. Із захворювань які виникають за порушень обміну макроелементів найбільш пошире-
ними є остеодистрофія, гіпокальціємія, гіпофосфатемія, гіпомагніємічна тетанія (пасовищна тетанія),  
D-гіповітаміноз. Ці захворювання описані у великої та дрібної рогатої худоби, свиней і собак [4–10].  
У коней патологія макроелементного обміну у доступних вітчизняних джерелах висвітлена недостатньо. 
Пов’язано це насамперед з тим, що у ветеринарній медицині недостатньо уваги приділяють цьому виду 
тварин, та й господарі не завжди дають згоду на проведення наукових досліджень крові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з літературними даними, стан мінерального 
обміну у коней практично не вивчений. У літературі даються ліміти показників кальцію, фосфору у 
дорослих коней [11–14]. Однак, на сьогодні невідомі фізіологічні величини найбільш поширених 
макроелементів у лошат. Нами знайдені у зарубіжних джерелах лише окремі повідомлення лімітів 
макроелементів у лошат [15–17]. 

Мета досліджень – вивчити макроелементний статус у лошат від народження до семимісячно-
го віку. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження виконували на клінічно здорових лошатах укра-
їнської верхової породи з одноденного до 7-місячного віку. 

У сироватці крові тварин в 1-й, 10-, 20-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180- і 270-й дні життя визнача-

ли вміст кальцію (з арсеназо ІІІ, реактивом фірми «Сімко»), іонізований кальцій – іон-селективним 

аналізом, концентрацію кальцитоніну – за допомогою імуноферментного аналізу та рівень фосфору 

– набір реактивів фірми «Філісіт-Діагностика», магнію – з ксилідиловим синім. 

Результати досліджень та їх обговорення. Згідно з проведеними дослідженнями, у лошат піс-

ля народження уміст кальцію в сироватці крові становив 2,2±0,06 ммоль/л (табл. 1). В наступні пе-

ріоди дослідження (10-й, 20-, 30-, 60-й дні життя) кількість макроелемента в крові була стабільною 

із незначними коливаннями. У 69,2 % лошат 1-го, 10-, 20-го днів життя вміст кальцію був у межах 

1,96–2,28 ммоль/л; у 30-денних лошат з такими лімітами макроелемента було 84,6 %, 60-денних – 

100; 90-денних – 46,2; 120-денних – 100; 150-денних –55,6; у 180-денних – у 30 %. 
У інших тварин шестимісячного віку рівень кальцію був у межах 2,52–2,64 ммоль/л. 
У 7-місячних лошат вміст кальцію в крові був на нижній межі норми дорослих тварин, яка наведена 

в літературних джерелах [11, 12, 14], і в середньому становив 2,54±0,035 ммоль/л.  
Вільна фракція кальцію (іонізований кальцій) у лошат після народження в середньому становила 

1,0±0,01 ммоль/л (45,5 % від загального кальцію). Приблизно така ж кількість іонізованого кальцію бу-
ла у тварин і в наступні періоди дослідження (10-, 20-, 30-й дні життя; табл. 1). У двомісячних лошат 
уміст іонізованого кальцію був вищим, ніж у лошат після народження (р<0,05; табл. 1).  

Найбільші середні величини іонізованого кальцію виявили у лошат на 120- і 150-й дні життя 
(1,06±0,016 і 1,07±0,009 ммоль/л). У наступні періоди дослідження (180- і 210-й дні життя) концентра-
ція іонізованого кальцію не відрізнялася від величин перших днів життя. 
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Таблиця 1 – Показники обміну кальцію у лошат 

Дні 
життя 

Біохімічний 
показник 

Заг. Са, 
ммоль/л 

Іонізований Са, 
ммоль/л 

1-й 
Lim 

М±m 
1,84–2,37 

       2,2±0,06 ** 
0,97–1,04 
   1,0±0,01 

10- 
Lim 

М±m 
1,88–2,46 

       2,2±0,05 ** 
0,94–1,12 

   1,02±0,013 

20- 
Lim 

М±m 
1,94–2,38 

       2,2±0,035 ** 
0,95–1,12 

   1,03±0,012 

30- 
Lim 

М±m 
1,86–2,21 

       2,1±0,033 ** 
0,95–1,12 

   1,03±0,012 

60- 
Lim 

М±m 
1,94–2,22 

       2,15±0,026 ** 
0,98–1,12 

   1,04±0,010 

90- 
Lim 

М±m 
1,96–2,64 

  2,36±0,092 
0,95–1,04 

   1,02±0,006 

120- 
Lim 

М±m 
2,01–2,14 

  2,06±0,022 
1,01–1,14 

       1,06±0,016 ОО 

150- 
Lim 

М±m 
1,97–2,48 

     2,22±0,080 * 
1,03–1,15 

       1,07±0,009 ОО 

180- 
Lim 

М±m 
2,04–2,62 

     2,44±0,090 О 
  1,0–1,04 

  1,02±0,004 

210-й 
Lim 

М±m 
2,32–2,62 

  2,54±0,035 
1,01–1,04 

      1,03±0,004 О 
 

         Примітка. О р<0,05, О О р<0,01,  порівняно з 1-м днем життя; 
              * р<0,05; ** р<0,01; порівняно з 210-м днем життя. 

 

Згідно з розрахунками середнього квадратичного (δ±0,16), у лошат до місячного віку уміст 
кальцію в сироватці крові має становити 2,04–2,36 ммоль/л; іонізованого – 0,98–1,06 ммоль/л 
(δ±0,04). У тварин дво- і тримісячного віку, згідно з розрахунками, вміст загального кальцію має 
становити 2,02–2,48 та іонізованого – 1,0–1,07 ммоль/л, у лошат 4–7-місячного – 2,15–2,63 і  
1,01–1,07 ммоль/л відповідно. 

Кальцієвий гомеостаз регулюється гормоном кальцитоніном, який в остеоцитах інгібує фер-
менти, які руйнують кісткову тканину. У клітинах ниркових канальців гормон зумовлює підви-
щення кліренсу і екскрецію кальцію, фосфатів, магнію, калію і натрію, що призводить до зни-
ження концентрації кальцію в крові. 

Концентрація кальцитоніну в сироватці крові лошат після народження в середньому станови-
ла 4,36±0,384 ммоль/л. В наступні два місяці життя вміст гормону мав тенденцію до підвищення і 
у лошат двомісячного віку в середньому становив 5,46±0,264 пг/мл, що на 25,2 % більше, ніж у 
перший день життя (р<0,05; рис. 1). 

Найвищі показники гормону виявили у 120- і 180-денних тварин – 5,96±0,410 та 5,93±0,357 пг/мл 
(на 36,7 і 36,0 % більше, ніж у тварин після народження). 

Надалі вміст гормону в крові лошат має тенденцію до зниження і в 7-місячних тварин у сере-
дньому становив 5,33±0,360 пг/мл (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка рівня кальцитоніну в лошат. 
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Таким чином, згідно з розрахунками (δ±1,32), концентрація кальцитоніну у лошат першого місяця 
життя має бути в межах 3,65–6,29 пг/мл. У ці межі входило 75,9 % отриманих результатів. У дво-, три-
місячних і 4–7-місячних лошат вміст кальцитоніну дещо вищий – 4,2–6,6 і 4,76–6,78 пг/мл відповідно. 

Іншим макроелементом, без якого не відбувається фосфорилування та окиснення багатьох біо-
логічних субстратів у метаболічних процесах є фосфор. Уміст макроелемента в сироватці крові 
одноденних лошат в середньому становив 1,05±0,040 ммоль/л (табл. 2). У 95 % тварин цієї віко-
вої групи рівень фосфору був у межах 0,95–1,23 ммоль/л.  

 

Таблиця 2 – Показники обміну фосфору і магнію у сироватці крові лошат 

Дні 
життя 

Біохімічний 
показник 

Р, ммоль/л Mg, ммоль/л 

1-й 
Lim 

М±m 
0,86–1,36 
1,05±0,040 

0,84–1,14 
  1,0±0,021 * 

10- 
Lim 

М±m 
0,87–1,18 
1,08±0,033 

0,93–1,12 
1,03±0,018 * 

20- 
Lim 

М±m 
0,94–1,18 
1,08±0,027 

0,93–1,14 
1,03±0,018* 

30- 
Lim 

М±m 
0,74–1,14 
1,03±0,036 

0,91–1,17 
1,06±0,023 * 

60- 
Lim 

М±m 
0,89–1,18 
1,07±0,032 

0,91–1,16 
1,06±0,019 * 

90- 
Lim 

М±m 
0,74–1,18 
1,02±0,048 

0,75–1,08 
0,99±0,021 * 

120- 
Lim 

М±m 
0,76–1,08 
0,95±0,063 

0,68–0,98 
0,86±0,055 

150- 
Lim 

М±m 
0,81–1,12 
1,0±0,033 

0,67–1,06 
0,92±0,053 

180- 
Lim 

М±m 
0,74–1,18 
0,98±0,056 

0,75–1,06 
0,98±0,025 * 

210-й 
Lim 

М±m 
0,65–1,15 
0,93±0,083 

0,83–1,03 
0,97±0037 * 

 

        Примітка. р*<0,05 – порівняно з 4-м місяцем життя. 
 

На такому рівні в середньому вміст фосфору був у лошат упродовж всього періоду дос-
ліджень (від 10- до 210-денного віку; табл. 2). 

Згідно з розрахунками середнього квадратичного (δ±0,12), вміст фосфору у лошат першого 
місяця життя має становити 0,94–1,18 ммоль/л, у дво- тримісячних – 0,92–1,18; і у 4–7-місячних – 
0,82–1,12 ммоль/л. У ці межі входило 84,6 % результатів лошат перших трьох місяців життя; та 
80,8 % показників у 4–7-місячному віці. 

Макроелементом, який є активатором ферментних систем циклу Кребса, нуклеїнових кислот, 
процесів окиснювального фосфорилування та забезпечує міцність кісткового апарату, є магній.  
У літературних джерелах є поодинокі повідомлення щодо вмісту макроелемента у крові дорослих 
коней [11, 12, 14]. Щодо лошат, то відомостей про вміст магнію в сироватці крові нами не знайдено. 
Проведені дослідження показують, що у одноденних тварин рівень магнію в середньому становив 
1,0±0,02 ммоль/л. В наступні періоди дослідження (10-й, 20-, 30-, 60- і 90-й дні) середні значення ма-
кроелемента не відрізнялися від величин першого дня життя (р<0,5; табл. 2). Надалі (у 4-місячних 
лошат) уміст магнію в сироватці крові знижувався і становив 0,86±0,055 ммоль/л, що нижче порівня-
но з попереднім періодом дослідження (р<0,05; табл. 2). Надалі кількість магнію підвищувалася і у 
180- і 210-денних лошат вірогідно не відрізнялася від величин у лошат до тримісячного віку (р<0,5).  

Згідно з проведеними розрахунками, вміст магнію у сироватці крові лошат першого місяця 
життя має становити 0,95–1,11 ммоль/л (δ±0,08); у дво- і тримісячних тварин – 0,94–1,12 і у 4–7-
місячних – 0,85–1,07 ммоль/л (δ±0,112). У ці межі ввійшли 73,1 % результатів тварин першого і 
80,8 % – другого місяців життя. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Згідно з проведеними дослідженнями, 
вміст загального кальцію в сироватці крові лошат української верхової породи першого місяця 
життя має становити 2,04–2,36 ммоль/л; другого–третього – 2,02–2,48 і четвертого–сьомого міся-
ців життя – 2,15–2,63 ммоль/л, іонізованого – 0,98–1,06; 1,0–1,07 і 1,01–1,07 ммоль/л відповідно. 

Концентрація кальцитоніну у лошат до тридцятиденного віку має бути в межах 3,65–6,29 пг/мл; у 
60–90-денних тварин – 4,2–6,6; і у 120–210-денних – 4,76–6,78 пг/мл. 

Рівень фосфору у лошат першого місяця життя має становити 0,94–1,18 ммоль/л; у дво-
семимісячних тварин – 0,82–1,12 ммоль/л. 
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Уміст магнію у клінічно здорових лошат української верхової породи до тримісячного віку має 
бути 0,94–1,12 ммоль/л, у тварин від 4–7-місячного віку – 0,85–1,07 ммоль/л. 

Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на вивчення змін макроелементного статусу 
коней за різних патологічних станів. 
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Макроелементный статус лошат 
О.И. Бодяко, В.И. Головаха, С.В. Слюсаренко 
В статье представлены результаты физиологических колебаний кальция, фосфора, магния и кальцитонина у 

жеребят украинской верховой породы. Установлено, что содержание кальция в сыворотке крови жеребят первого 
месяца жизни составляет 2,04–2,36 ммоль/л; второго–третьего – 2,02–2,48 и четвертого–седьмого месяца жизни – 2,15–
2,63 ммоль/л. Уровень ионизированного кальция – 0,98–1,06; 1,0–1,07 и 1,01–1,07 ммоль/л соответственно. 

Концентрация кальцитонина в сыворотке крови у жеребят в первый месяц жизни должна быть 3,65–6,29 пг/мл; 
60–90-дневных – 4,2–6,60; в 120–210-дневных – 4,76–6,78 пг/мл. 

Уровень фосфора в крови жеребят первого месяца жизни составляет 0,94–1,18 ммоль/л, у двух-семимесячных – 
0,82–1,12 ммоль/л. 

Содержание магния в клинически здоровых жеребят украинской верховой породы до трехмесячного возраста 
составляет 0,94–1,12 ммоль/л, в 4–7-месячных животных – 0,85–1,07 ммоль/л. 

Ключевые слова: лошата, кальций, ионизированнный кальций, фосфор, магний, кальцитонин. 
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