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ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ   

ТЕЛИЦЬ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИКАРПАТТЯ  

РІЗНИХ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ 

 

 Наведено зміни фізіолого-біохімічних показників крові телиць 

симентальської породи різних конституціональних типів. Тварин було 

попередньо оцінено за фізіолого-селекційним індексом і згідно з 

цифровим показником віднесено до високо- (дослідна група) і 

низькоферментного (контрольна група) конституціонального типу. 

Ключові слова: кров, еритроцити, гемоглобін, сироватка крові, 

активність АСТ і АЛТ, каталаза, глютатіон, SH-групи. 

 

Важливим елементом при спрямованому вирощуванні телиць 

для племінного використання є оцінка тварин за конституціональним 

типом. Ми розробили фізіолого-селекційний індекс, який 

розраховується на основі ензимів переамінування та живої маси телиць 

у відповідні періоди росту. Уже в 6-місячному віці є  можливість 
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оцінити молодняк, у даному випадку телиць, за типом конституції [2, 

4, 6]. 

Відомо, що інтер‟єр – один з основних показників конституції 

тварин. Склад крові відображає фізіологічний стан організму. Кров 

постачає до клітин органів поживні речовини й кисень, переносить 

ферменти, гормони, вітаміни, виводить продукти обміну і вуглекислий 

газ. Ця рідина підтримує рівновагу електролітів в організмі й 

забезпечує його захисні функції [1].  

Доведено зв‟язок показників крові сільськогосподарських 

тварин з їх продуктивністю, віком, ростом і відтворною здатністю [1, 

3, 5, 6]. Ми вивчали морфологічні й фізіолого-біохімічні показники 

крові телиць симентальської породи Прикарпаття різних 

конституціональних типів. 

Науково-виробничий дослід проведено в ТзОВ «Літинське» 

Дрогобицького району Львівської області на двох групах телиць 

симентальської породи, по 10 голів у кожній. Фізіолого-селекційний 

індекс розраховували на основі ензимів переамінування та живої маси 

телиць у 6-місячному віці. У контрольну групу відібрано тварин з 

низьким (28,90), у дослідну - з високим (35,78) фізіолого-селекційним 

індексом конституціональнго типу [2]. 

З метою вивчення фізіолого-біохімічних показників від 3 тварин 

з кожної групи відбирали зразки крові з яремної вени через дві години 

від початку ранкової годівлі.  

У крові визначали кількість еритроцитів та концентрацію 

гемоглобіну – на  еритрогемометрі М-065, загальний білок сироватки – 

рефрактометрично, активність АСТ і АЛТ – за методикою Рейтмана-

Френкеля, рівень сульфгідрильних груп – методом Узбекова, 

концентрацію глютатіону – за методикою Вудварда-Фрі, активність 

каталази – за Бахом і Зубковою.  
Результати досліджень показують, що кількість еритроцитів у 

крові телиць дослідної групи у  6; 12; 18 місяців була вищою, ніж у 

контрольних відповідно на 4,25; 9,91; 9,82 % (табл. 1). 

 

1. Кількість еритроцитів у крові телиць симентальської породи   

(M ± m, n = 10), 10
12

/л 

Вік, міс. 
Група  ± до 

контролю контрольна дослідна  

6 6,86 ± 0,25 7,54 ± 0.38 +0,68 

12 4,58 ± 0,17 5,03 ± 0,04
**

 +0,45 

18 5,16 ± 0,09 5,20 ± 0,11 +0,04 

У середньому 5,81 ± 0,15 6,27 ± 0,13
**

 +0,46 
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У середньому за весь період вирощування тварини дослідної 

групи переважали контрольних аналогів на 7,92 %. 

Іншим важливим компонентом крові, що входить до складу 

еритроцитів, є гемоглобін, який переносить кисень від легень до 

тканин, а звідти транспортує вуглекислий газ знову до легень (табл. 2).  

 

2. Вміст гемоглобіну в крові телиць симентальської породи  

(M ± m, n = 10), г/л 

Вік, міс. 
Група  ± до 

контролю контрольна дослідна  

6 122,0 ± 4,1 132,0 ± 2,1
**

 +10,0 

12 109,0 ± 3,8 120,8 ± 3,0
**

 +11,8 

18 115,9 ± 2,1 120,1 ± 0,3
*
 +4,2 

У середньому 111,3 ± 2,7 119,8 ± 2,6
**

 +8,5 

 

За вмістом гемоглобіну в крові дослідні телиці у досліджувані 

періоди переважали контрольних ровесниць відповідно на 8,20; 10,83; 

10,90 %. У середньому за весь період вирощування перевага становила 

7,64 % на користь тварин дослідної групи.  

Важливу роль в обмінних і синтетичних процесах організму 

відіграють білки крові, які входять до складу ферментних систем. 

Вміст загального білка й активність аспартат- і аланінаміно-

трансферази (АСТ і АЛТ) в сироватці крові є індикаторами перебігу 

складних метаболічних процесів в організмі [1].   

Результати наших досліджень свідчать, що вміст загального 

білка в сироватці крові телиць дослідної групи у 6; 12 і 18-місячному 

віці був вищим відповідно на  7,47; 15,23; 8,64 % щодо контрольної 

(табл. 3).  

 

3. Вміст загального білка в сироватці крові телиць симентальської 

породи (M ± m, n = 10), г/л 

Вік, міс. 
Група  ± до 

контролю контрольна  дослідна 

6 68,8 ± 1,2 73,1 ± 1,7
*
 +4,3 

12 68,6 ± 2,5 75,3 ± 1,3
*
 +6,7 

18 70,9 ± 0,9 76,2 ± 1,4
**

 +5,3 

У середньому 69,2 ± 1,50 74,8 ± 1,52
**

 +5,6 

 

У середньому ж за цим показником за весь період вирощування 

дослідні тварини переважали контрольних аналогів на 8,09 %. 
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Іншим важливим показником, який також характеризує білковий 

обмін в організмі тварин, є активність амінотрансфераз, які 

каталізують реакції перенесення амінних груп між аміно- і 

кетокислотами, внаслідок чого утворюються нові амінокислоти, тобто 

відбувається синтез білків [1]. 

У експерименті встановлено, що активність АСТ у середньому 

за весь період вирощування була вищою у дослідній групі, перевага 

щодо контролю становила 11,78 % (табл. 4). 

 

4. Активність АСТ і АЛТ в сироватці крові телиць симентальської 

породи (M ± m, n = 10), од./л
-3

 

Вік, міс. 
Група ± до 

контролю контрольна  дослідна  

АСТ 

6 29,70 ± 0,44 33,03 ± 0,58
**

 +3,33 

12 30,36 ± 1,07  39,12 ± 2,24
**

 +8,86 

18 37,02 ± 0,38 44,33 ±0,32
**

 +7,31 

У середньому 34,89 ± 0,56 39,00 ± 0,71
**

 +4,11 

АЛТ 

6  15,74 ± 0,58  19,29 ± 0,38
***

 +3,55  

12  16,96 ± 0,83   21,39 ± 0,26
***

 +4,43  

18  21,90 ± 0,29  23,68 ± 0,40
**

 +1,78  

У середньому 21,22 ± 0,59   23,81 ± 0,52
**

 +2,59  

 

Аналогічну закономірність відзначено і за активністю АЛТ. Так, 

телиці дослідної групи за означеним показником у 6; 12; 18 місяців 

переважали контрольних ровесниць відповідно на   8,13; 8,01; 10,28 %, 

а в середньому за період вирощування різниця на користь дослідних 

тварин становила 12,20 %. 

Сульфгідрильні групи входять до складу сірковмісних 

амінокислот і також характеризують білковий обмін у тваринному 

організмі. SH-групи залишку цистину й метіоніну підтримують 

структуру білків і входять в активні центри багатьох ферментних 

систем, визначають їх каталітичну активність, беруть участь у 

клітинному диханні [3]. 

Аналіз даних, наведених у табл. 5, показує,  що за вмістом 

загальних SH-груп у крові телиці дослідної групи у всі досліджувані 

періоди переважали контрольних аналогів відповідно на 10,85; 27,50; 

18,01 %. Вміст білкових SH-груп у дослідних тварин був вищим на 

18,11; 13,22; 8,78 %, залишкових – у середньому на 24,34 %.  



160 

 

 

5. Вміст загальних SH-груп у крові телиць симентальської породи 

(M ± m, n = 10), г
-3

/л цистеїну 

Вік, міс. 
Група  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

6 459,3 ± 5,0 585,6 ± 13,13
**

 +126,3 

12 689,0 ± 28,7 850,5 ± 54,6
**

 +161,5 

18 504,7 ± 17,9 595,6 ± 22,0
**

 +90,9 

У середньому 581,3 ± 18,6 687,9 ± 29,0
**

 +106,6 

 

Глютатіон є одним з найбільш поширених внутрішньо- 

клітинних   пептидів,    які    беруть   участь   в   окисно-відновних 

процесах у клітинах, він представлений активною групою деяких 

білків, що прискорюють перебіг багатьох фізіологічних реакцій [3]. 

Він є важливим компонентом дихальної функції крові, а також 

стимулятором росту (табл. 6).   
 

6. Вміст загального глютатіону в крові телиць симентальської 

породи (M ± m, n = 10),  г
-3

/л 

Вік, міс. 
Група  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

6 313,1 ± 7,0 376,5 ± 5,4
**

 +63,4 

12 375,2 ± 6,9 403,1 ± 2,6
*
 +27,9 

18 428,7 ± 4,5 452,2 ± 5,3
*
 +23,5 

У середньому 389,1 ± 7,72 426,7 ± 4,53
**

 +37,6 

 

Встановлено, що дослідні телиці за вмістом загального 

глютатіону у 6; 12 і 18-місячному віці переважали контрольних 

аналогів відповідно на 8,38; 20,25; 7,44 %. Аналогічну закономірність 

відзначено за вмістом відновленого глютатіону, який був вищим у 

середньому на 9,56 %, і окисленого – на 10,98 %.  

Активність каталази тісно пов‟язана з рівнем обмінних процесів 

в організмі.   

Цей фермент забезпечує клітини організму від  ушкодження 

перекисом водню, який утворюється внаслідок окиснення. Чим 

інтенсивніше відбувається обмін речовин в організмі, тим більше 

утворюється продуктів розпаду, в інактивації яких активну участь бере 

каталаза (табл. 7). 

Отримані дані свідчать, що дослідні телиці у вікові періоди 6; 

12; 18 міс. за активністю каталази в крові переважали контрольних 
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ровесниць відповідно на 15,57; 4,53;  3,68 %. У середньому за весь 

період вирощування тварини дослідної групи за активністю 

означеного фермента в крові переважали контрольних аналогів на  

7,60 %. 

 

7. Активність каталази в крові телиць симентальської породи     

(M ± m, n = 10), г
-3 

Н2О2/л  

Вік, міс. 
Група  ± до 

контролю контрольна  дослідна  

6 6,23 ± 0,34 7,20 ± 0,05 +0,97 

12 7,07 ± 0,06 7,39 ± 0,13 +0,32 

18 6,62 ± 0.05 6,88 ± 0,30 +0,26 

У середньому 6,84 ± 0,17 7,36 ± 0,16
**

 +0,52 

 

Висновки. За основними показниками, що характеризують 

окисно-відновні процеси в організмі, дослідні тварини значно 

переважали ровесниць з низьким фізіолого-селекційним індексом. Це 

свідчить про те, що рівень обмінних процесів у них був набагато 

вищим, ніж у контрольних аналогів. 
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