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Влияние разных уровней и источников Кобальта на рубцовый метаболизм у высокопродуктивных коров 

Е.В. Сметанина, В.С. Бомко, О.А. Кузьменко 
На основании данных, полученных в научно-хозяйственном опыте, доказано, что лучшее влияние на рубцовый 

метаболизм у высокопродуктивных коров имели рационы с премиксом, в состав которого входили сульфаты Цинка, 
Купрума, селенит натрия согласно рекомендованных детализированных норм и смешаннолигандный комплекс Коба-
льта в количестве 75, 50 и 25 % от рекомендуемой нормы в первые 100 дней лактации. 

Животные исследовательских групп лактирующих коров, которым вместо сульфата Кобальта в премиксы скарм-
ливали смешаннолигандный его комплекс, преобладали контрольных аналогов по количеству общего азота на 11,5 %, 
белкового азота на 17,8 %, инфузорий на 7,1 %, что способствовало уменьшению летучих жирных кислот и аммиачно-
го азота. Поступление в желудочно-кишечный тракт смешаннолигандного комплекса Кобальта способствует улучше-
нию течения бродильных процессов в рубце. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, премикс, микроэлементы, хелаты, сернокислые соли микроэле-
ментов Купрума, Цинка, Кобальта, смешаннолигандный комплекс Кобальта, рубцовый метаболизм. 
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ЛІПІДНИЙ І БІЛКОВИЙ ОБМІН У ПЛАЗМІ КРОВІ 
ТА ПЕЧІНЦІ КРОЛІВ 

Досліджено вміст загальних ліпідів, загального білка і креатиніну в плазмі крові та тканинах печінки кролів ново-
зеландської породи у віковому аспекті, починаючи з 1- до 90-добового віку. Встановлено зростання вмісту загальних 
ліпідів у плазмі крові кроленят з 1- до 45-добового віку, а починаючи з 60- до 90-ї доби відмічали вірогідне зниження. 
Вміст загального білка в плазмі крові характеризувався тенденцією до поступового зростання з 1- до 60-добового віку 
та надалі з 75 до 90 доби спостерігалось його зниження, а вміст креатиніну був найвищий у 90-добових кролів. 

Встановлено тенденцію до зростання загальних ліпідів у печінці із 15- до 60-добового віку. Вірогідні зміни загаль-
ного білка були в кроленят 15- і 30-добового віку порівняно з добовими. Вміст креатиніну характеризувався тенденці-
єю до зростання з 30- до 90-ї доби. Встановлено різницю між цими показниками у порід новозеландська, каліфорнійс-
ка, радянська шиншила та срібляста в 90-добовому віці. Виявлено найвищий вміст загальних ліпідів у печінці 
90-добових кролів каліфорнійської породи, вмісту загального білка – у новозеландської породи, вмісту креатиніну – у 
сріблястої. 
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Постановка проблеми. На сьогодні перспективною галуззю тваринництва, яка розвивається 
з метою забезпечення населення високодієтичним м`ясом є кролівництво, оскільки кролі є одні з 
найбільш скороспілих тварин [6].  

Печінка є центральним органом, у якому відбуваються усі види обміну речовин (вугле-
водний, білковий, жировий). Порушення метаболізму в печінці призводить до порушення 
функціонування всього організму, гормональних змін, порушення діяльності ферментів ан-
тиоксидантного захисту організму, інтенсифікації процесів вільнорадикального окиснення 
ліпідів [2, 9]. 

Ознаками дефіциту незамінних жирних кислот у тварин є: сповільнення росту, ослабленість 
імунної системи, дерматити, підвищення втрат води через шкіру. Основним джерелом енергії 
для кролів є білки і жири кормів раціону, а рівень ліпідного та білкового обміну в організмі 
тварин істотно впливає на перебіг фізіолого-біохімічних процесів, від яких залежить розвиток 
м’язової тканини, шкіри, шерсті, ріст тварин, розвиток та їх продуктивність. Саме тому слід 
контролювати інтенсивність метаболізму ліпідного і білкового обміну, зокрема у плазмі крові 
та печінці кролів [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ліпіди формують разом з білками й вуглево-
дами основний структурний компонент живих клітин. В організмі ліпіди беруть участь у де-
понуванні (триацилгліцерол) й транспортуванні (вільні жирні кислоти) речовин, за розпаду 
яких звільняється велика кількість енергії [8, 11]. Ліпіди є важливими структурними компо-
нентами клітинних мембран (вільний холестерол і фосфоліпіди), беруть участь у процесах 
терморегуляції, виконують роль бар’єрів. Ліпіди захищають життєво важливі органи та орга-
нізм в цілому від термічного і механічного впливу та їх руйнівної дії – травм. Ліпіди можуть 
бути попередниками інших біологічно активних речовин, слугувати резервним енергетичним 
матеріалом [1, 7]. 

У літературі висвітлюється питання дослідження ліпідного і білкового обміну в кролів – бі-
лий велетень та сірий велетень [1, 4]. Водночас мало досліджено показники ліпідного і білкового 
обміну у плазмі крові та печінці зокрема різновікових груп кролів і в різних порід. 

Мета роботи – дослідити особливості ліпідного і білкового обміну у плазмі крові та печінці 
кролів новозеландської породи у період від народження до забою та встановити породні особли-
вості кролів породи новозеландська, каліфорнійська, радянська шиншила, та срібляста у 90-добо-
вому віці. 

Матеріал і методи досліджень. Було проведено два етапи досліджень, на першому визнача-
ли вікові особливості білкового і ліпідного обміну, на кролях новозеландської породи. Біологіч-
ний матеріал (кров і печінка) для досліджень відбирали в 1-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75- і 90-добовому 
віці. Групи кролів формували за принципом пар-аналогів. 

Для проведення другого етапу було сформовано 4 групи кролів 90-добового віку порід ново-
зеландська, каліфорнійська, радянська шиншила, срібляста, по п'ять голів у кожній. Для прове-
дення досліду використовували тканини печінки та стабілізовану кров, з якої за допомогою 
центрифугування відділяли плазму. Роботу проводили відповідно до „Загальних етичних прин-
ципів експериментів на тваринах” (Україна, 2006), що узгоджується із положеннями „Європейсь-
кої конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та ін-
ших наукових цілей” (Страсбург, 1985). Кролі перебували в однакових умовах утримання впро-
довж усього періоду досліджень. 

У плазмі крові та гомогенаті печінки визначали вміст загальних ліпідів, вміст загального біл-
ка та креатиніну. Вміст загальних ліпідів визначали після гідролізу сульфатною кислотою за кі-
лькістю продуктів розпаду ліпідів, які взаємодіють із фосфорнованіловим реактивом з утворен-
ням зафарбованого у рожевий колір комплексу з максимумом поглинання за λ=530 нм [3]. Ви-
значення вмісту загального білка проводили за методом, який базується на здатності білків 
реагувати з реактивом Фоліна. При цьому утворюються сполуки, забарвлені у темно-синій 
колір [10]. Вміст креатиніну визначали за методикою, принцип якої полягає у тому, що креати-
нін реагує із пікриновою кислотою в лужному середовищі із утворенням забарвлених сполук [5]. 
Статистичний аналіз даних проводили з використанням програми Microsoft Office Excel. Для ви-
значення вірогідних відмінностей між середніми величинами використовували t-критерій Ст'ю-
дента. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, №1’2015 

 

 196

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті дослідження було встановле-
но збільшення вмісту загальних ліпідів у плазмі крові кроленят з 1- до 45-добового віку 
(табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Вміст загальних ліпідів, білка, креатиніну у плазмі крові кролів новозеландської породи різного віку 

(M±m; n=5) 

Вік, діб 
Загальні ліпіди,  

г/л 

Загальний білок,  
г/л 

Креатинін,  
мкмоль/л 

1 23,1±1,04 43,5±1,39 93,7±3,47 

15 33,6±3,17** 55,7±2,22*** 96,9±7,78 

30 21,8±3,71 79,2±12,24 118,3±6,36* 

45 23,7±1,72 84,9±6,85 129,9±4,92 

60 16,2±3,02* 102,9±6,13 122,9±3,84 

75 17,1±2,49 85,9±7,29 134,3±8,56 

90 19,5±1,93 81,8±6,67 150,8±8,96 

Примітка: Тут і надалі * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 – порівняно з попереднім віком. 
 
Найвищий вміст загальних ліпідів спостерігали в кроленят 15-добового віку, який був у 1,5 

рази вищим порівняно з попереднім віком. Починаючи з 60- до 90-ї доби відмічали вірогідне 
зниження вмісту загальних ліпідів у плазмі крові кролів. 

За визначення вмісту загального білка в плазмі крові було виявлено, що з 1- до 60-добового 
віку даний показник зростав і був вищий на 21,2 % у кролів 60-добового віку порівняно з попере-
днім віком. Надалі з 75 до 90-ї доби спостерігається його зниження. 

У кролів новозеландської породи від 1- до 45-добового віку спостерігалось підвищення вміс-
ту креатиніну, а найвищий він був у 90-добових кролів. 

Досліджуючи вміст загальних ліпідів, у печінці було встановлено тенденцію до їх зростання у 
кролів із 15- до 60-добового віку. У тварин 60-добового віку вміст ліпідів був найбільший – 
33,8±2,71 мг/г тканини (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Вміст загальних ліпідів, білка, креатиніну у печінці кролів новозеландської породи різного віку 

(M±m; n=5). 

Вік,  
діб 

Загальні ліпіди,  
мг/г тканини 

Загальний білок,  
мг/г тканини 

Креатинін,  
мкмоль/г 

1 26,8±0,77 37,8±0,42 4,5±0,56 

15 25,3±0,90 45,0±1,99** 4,0±0,62 

30 27,7±1,03 33,0±1,52*** 3,6±0,25 

45 28,5±2,18 31,1±0,68 3,9±0,40 

60 33,8±2,71 31,9±0,55 4,6±0,29 

75 27,9±1,25 33,1±0,81 4,7±0,44 

90 27,8±1,47 34,7±2,22 4,8±0,50 

 
За дослідження вмісту загального білка в печінці були встановлені вірогідні зміни в кроленят 

15- і 30-добового віку порівняно до показників попереднього віку. 
Вміст креатиніну у тканині печінки кролів у період від 1 до 30 доби характеризувався тенден-

цією до зниження, а надалі (із 30 до 90 доби) дещо зріс.  
Виявлені породні особливості за дослідження вмісту загальних ліпідів у печінці 90-добових 

кролів. Встановлено, що на 26,6 % цей показник був найвищим у тварин каліфорнійської породи, 
порівняно з новозеландською (рис. 1 а).  

Дослідженням встановлено, що найвище значення вмісту загального білка реєструвалось у 
печінці кролів новозеландської породи, що на 12,3 % було вищим порівняно до каліфорнійської 
породи (рис. 1 б). 
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а)                                                                                                              б) 

Рис. 1. Вміст загальних ліпідів (а) і загального білка (б) у печінці кролів  90-добового віку порід:  

1 – новозеландська, 2 – каліфорнійська,  3 – радянська шиншила та 4 – срібляста 
 (М±m, n=5, мг/г тканини). 

 

Вміст креатиніну характеризувався найвищим значенням у печінці кролів породи срібляста і 
був у 2 рази вище порівняно до каліфорнійської породи (рис. 2), що певно пояснює підвищення 
утворення енергії під час проходження біохімічних процесів у кролів 90-добового віку. 
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Рис. 2. Вміст креатиніну у печінці кролів різних порід 90-добового віку 

            (М±m, n=5, мг/г тканини). 
 

Дослідження показників ліпідного обміну в органах тварин у віковому аспекті є важливою лан-
кою у встановленні характеру змін інтенсивності реакцій метаболізму, визначення цих показників в 
організмі тварин регламентує можливість впливати на фізіологічний стан і нормалізувати його. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Таким чином, проведені дослідження до-
зволили встановити, що у новозеландської породи кролів найвище значення вмісту загальних ліпідів у 
плазмі крові було зареєстровано у 15-добовому віці, найвищий вміст загального білка – у 60-добовому 
віці, що можна пов'язати із зростаючою їх потребою організму під час процесів росту та розвитку. Під-
вищення вмісту креатиніну у кролів 90-добового віку може свідчити про утворення енергії, яка необ-
хідна для функціонування м’язових клітин з наростанням м’ясної продуктивності тварин. 

2. Показники вмісту загальних ліпідів у тканині печінки характеризувались найвищими зна-
ченнями у тварин новозеландської породи у 60-добовому віці, вміст загального білка – у 15-
добовому, вміст креатиніну – у 90-добовому віці. 

3. Вміст загальних ліпідів у печінці кролів 90-добового віку найвищим був у каліфорнійської 
породи, вміст загального білка – у новозеландської породи, вміст креатиніну – у сріблястої.  

Актуальним є подальше вивчення ліпідного і білкового обміну в організмі кролів за викорис-
тання вітамінно-мінеральної добавки. 
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Липидный и белковый обмен в плазме крови и печени кроликов 

М.Н. Федорченко, С.И. Цехмистренко 

Исследовано содержание общих липидов, общего белка и креатинина в плазме крови и тканях печени кроликов 
новозеландской породы в возрастном аспекте, начиная с 1- до 90-суточного возраста. Зафиксировано повышение соде-
ржания общих липидов в плазме крови крольчат с 1- до 45-суточного возраста, а начиная с 60- до 90-го дня отмечали 
достоверное снижение. Содержание общего белка в плазме крови характеризовалось тенденцией к постепенному росту 
с 1- до 60-суточного возраста и в дальнейшем с 75- до 90 суток наблюдалось его снижение, а содержание креатинина 
было самым высоким в 90-суточных кроликов. 

Установлено тенденцию к росту общих липидов в печени с 15- до 60-суточного возраста. Вероятные изменения 
общего белка были в крольчат 15- и 30-суточного возраста по сравнению с суточными. Содержание креатинина харак-
теризовалось тенденцией к росту с 30- по 90-е сутки. Установлено разницу между этими показателями в пород новозе-
ландской, калифорнийской, советской шиншиллы и серебристой в 90-суточном возрасте. Выявлено высокое содержа-
ние общих липидов в печени 90-суточных кроликов калифорнийской породы, содержания общего белка – в новозелан-
дской породы, содержания креатинина – в серебристой. 

Ключевые слова: кролики, плазма крови, печень, общие липиды, общий белок, креатинин. 
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