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ОБМІН АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК В ОРГАНІЗМІ 

ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ 

РІЗНИХ ФОРМ КЛІТКОВИНОВМІСНОГО КОРМУ 

 

Досліджували зміни концентрації азотовмісних сполук у 

рідкому вмісті рубця, залишкового і загального азоту, сечовини й 

білка, а також активності ензимів трансамінування у крові бугайців 

залежно від часу щодо початку годівлі та наявності у раціоні різних 

форм клітковиновмісного корму. Показано, що згодовування бугайцям 

солом’яної січки різної величини призводить до зменшення 

концентрації азоту аміаку та амінного азоту у рідкому вмісті рубця. 

Встановлено, що активність ензимів трансамінування у цільній крові 

бугайців під дією різних форм клітковиновмісного корму до ранкової 

годівлі підвищується. Це підвищення не залежить від часу щодо 

початку годівлі. Висловлено припущення, що активність ензимів 

трансамінування у цільній крові бугайців за згодовування їм 

клітковиновмісного корму регулюється субстратно. 

Вміст білка у цільній крові бугайців до ранкової годівлі під дією 

клітковиновмісного корму з різною величиною частинок також 

зростає. Концентрація сечовини і залишкового азоту у цільній крові 

бугайців на третій годині після початку годівлі зменшується, а білка і 

загального азоту – збільшується. 

Показано також, що від рівня азотовмісних сполук у рідкому 

вмісті рубця та крові залежать прирости живої маси бугайців. 

Ключові слова: бугайці, клітковиновмісний корм, азотовмісні 

сполуки рубця та крові, продуктивність.  

 

Вступ. Молода трава має у своєму складі недостатню кількість 

клітковини (всього 18–19 %, тоді як потрібними є 21–23 %) [3, 30–34]. 

Причому вона містить в основному легкоперетравну клітковину [16, 

29], яка дуже швидко піддається зброджуванню в одному з відділів 

складного шлунка жуйних тварин – рубці [12, 19]. Наслідком цього 

процесу є неповне використання рубцевими мікроорганізмами та 

організмом   тварини-господаря  наявних   у   молодій  траві  поживних  
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Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. Вип. 61. 

речовин [4–8, 18], насамперед азотовмісних сполук [2, 9, 20], що 

призводить до нижчого рівня засвоєння азоту в організмі. Звідси 

випливає, що в раціоні жуйних тварин у цей період утримання не 

вистачає структурної клітковини, зокрема клітковини, зв’язаної з 

геміцелюлозами та лігніном [35–38]. 

З метою поповнення раціону жуйних тварин, які споживають 

молоду траву, структурною клітковиною їм згодовують натуральний 

або у вигляді січки грубий корм (сіно або солому) [17, 33]. 

Клітковиновмісний корм виконує у шлунково-кишковому тракті 

жуйних тварин різноманітні функції: поживну, адсорбуючу та 

поверхневу [22, 27, 28]. 

Структурна клітковина має дуже низьку поживну та 

енергетичну цінність [8, 10]. Разом з тим вона здатна адсорбувати та 

транспортувати на своїй поверхні значні кількості наявних у 

шлунково-кишковому тракті жуйних тварин поживних речовин [15, 

38]. Поверхню структурної клітковини, яка знаходиться у 

передшлунках жуйних тварин, насамперед у рубці, населяє велика 

кількість мікроорганізмів (бактерій та найпростіших) [14, 12, 16]. Вони 

проявляють целюлозо-, аміло-, протео- та ліполітичну активність [11, 13, 

19]. Внаслідок цього у жуйних тварин  суттєво змінюється надходження 

вуглеводів, ліпідів, біологічно активних речовин (насамперед 

водорозчинних вітамінів групи В) і азотовмісних сполук із шлунково-

кишкового тракту в кров і лімфу [1, 23–26]. 

На даний час невідомим залишається, яка з наведених вище 

функцій клітковиновмісного корму є важливішою для організму жуйної 

тварини. Крім того, невідомим є вплив різних форм (зокрема величини 

частинок) структурного клітковиновмісного корму на різноманітні 

ланки обмінних процесів в організмі жуйних тварин. 

Виходячи з цього, метою роботи було вивчити концентрацію 

основних азотовмісних сполук і активність ензимів переамінування в 

крові бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму. 

Матеріали і методи. У ФГ "Літинське" Дрогобицького району 

Львівської області було сформовано три групи бугайців симентальської 

породи (по 5 тварин у кожній) з використанням методичних підходів, 

які застосовують у міжнародній практиці відповідно до вимог ISO 

17025, а також згідно з загальноприйнятими методиками груп-аналогів 

за походженням, віком та живою масою. Трьом тваринам із кожної 

групи наклали фістули рубця.  Всі тварини були клінічно здоровими. 

За умов прив’язного утримання тварини контрольної групи 

протягом травня – липня (90 діб) отримували основний раціон (ОР), 
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який містив молоду зелену масу злаково-бобового пасовища (35,0 кг) і 

комбікорм (2,5 кг). 

Тваринам дослідних груп додатково до основного раціону 

згодовували 1 кг січки соломи пшениці озимої. Причому тваринам І та ІІ 

дослідних груп згодовували солом’яну січку з величиною частинок 

відповідно 0,2–2,0 і 3,0–5,0 см. В кінці досліду у бугайців із яремної 

вени відбирали зразки крові до ранкової годівлі і на 3-й годині від її 

початку. У бугайців з фістулами рубця відбирали зразки його вмісту до 

ранкової годівлі, а також на 2, 4, 7 та 10-й годинах від її початку. У 

рідкому вмісті рубця визначали концентрацію аміачного, амінного та 

білкового азоту. 

У цільній крові вивчали вміст сечовини, залишкового і загального 

азоту, білка та активність ензимів переамінування – 

аспартатамінотрансферази (АСТ – КЕ 2.6.1.1) і аланінамінотрансферази 

(АЛТ – КЕ 2.7.1.2). Рівень сечовини у цільній крові визначали 

колориметричним методом; білка, залишкового та загального азоту – за 

К’єльдалем; активність АСТ і АЛТ у цільній крові – за Пасхіною. 

Біометричну обробку результатів було проведено методом 

варіаційної статистики за Плохінським, враховуючи критерій 

Стьюдента. Для оцінки достовірності отриманих результатів – середніх 

арифметичних величин (M), похибки середнього арифметичного (± m) 

та вірогідності різниць між досліджуваними середньоарифметичними 

величинами (Р) було використано стандартні комп’ютерні математично-

статистичні програми, зокрема Excel. 

Результати та обговорення. З табл. 1 видно, що в рідкому 

вмісті рубця бугайців контрольної групи концентрація азоту аміаку та 

амінного азоту є найменшою до годівлі і на 10-й годині після її 

початку. Вона збільшується на 2–4-й годинах, причому максимальною 

є на 2-й годині після початку годівлі.  

Слід відзначити, що в рідкому вмісті рубця жуйних тварин 

аміачний азот утворюється внаслідок дезамінування азотовмісних 

сполук органічного та неорганічного походження [9]. В результаті 

неповного використання азоту аміаку мікроорганізмами, які населяють 

рубець, він всмоктується у кров і в печінці перетворюється на 

сечовину [10, 11], яка виводиться з  організму тварин зі сечею [18]. 

Наявність амінного азоту в рубцевій рідині вказує на 

присутність у ній вільних амінокислот, що може бути наслідком 

низької ефективності їх включення у склад білків [19]. 

Згодовування бугайцям дослідних груп солом’яної січки різної 

величини порівняно з контролем приводить до зменшення 
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концентрації азоту аміаку та амінного азоту у рідкому вмісті рубця 

(табл. 1). 

 

1. Динаміка концентрації аміачного та амінного азоту в рідкому 

вмісті рубця піддослідних бугайців (М±m, n=3), г·10-3/л 

Час щодо 

початку годівлі 

Групи тварин 

контрольна 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

Аміачний азот 

До годівлі 65,1 ± 4,06 49,7 ± 3,10 41,2 ± 2,57 

2 години після 

початку годівлі 176,4 ± 10,99 131,3 ± 8,18* 127,3 ± 7,93* 

4 години після 

початку годівлі 141,1 ± 8,79 102,0 ± 6,36* 93,2 ± 5,81* 

7 годин після 

початку годівлі 112,5 ± 7,01 61,0 ± 3,80* 54,2 ± 3,38* 

10 годин після 

початку годівлі 76,9 ± 4,80 41,5 ± 2,60* 42,7 ± 2,70* 

Амінний азот 

До годівлі 16,2 ± 1,01 9,8 ± 0,61* 7,7 ± 0,48* 

2 години після 

початку годівлі 37,1 ± 2,31 27,5 ± 1,71* 27,3 ± 1,70* 

4 години після 

початку годівлі 33,8 ± 2,11 20,8 ± 1,30* 20,2 ± 1,26* 

7 годин після 

початку годівлі 19,8 ± 1,23 12,9 ± 0,80* 12,6 ± 0,79* 

10 годин після 

початку годівлі 16,1 ± 1,00 9,5 ± 0,59* 8,3 ± 0,52* 

 

З наведеної вище таблиці також видно, що найбільше 

зменшується концентрація азоту аміаку та амінного азоту у рідкому 

вмісті рубця бугайців ІІ дослідної групи. Можливо, це відбувається за 

рахунок більш повного використання азоту аміаку та амінного азоту 

мікроорганізмами, які населяють рубець, для синтезу основних 

компонентів свого тіла [12]. 

У ході досліджень було встановлено, що в рідині рубця бугайців 

І та ІІ дослідної груп порівняно з контролем кількість білкового азоту 

зростає на 7 і 10-й годині від початку годівлі. 
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2. Динаміка концентрації білкового азоту в рідкому вмісті рубця 

піддослідних бугайців (М±m, n=3), г·10-3/л 

Час щодо 

початку годівлі 

Групи тварин 

контрольна 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

До годівлі 0,55 ± 0,03 0,47 ± 0,03 0,49 ± 0,03 

2 години після 

початку годівлі 1,21 ± 0,02 1,09 ± 0,03* 1,01 ± 0,04* 

4 години після 

початку годівлі 1,20 ± 0,02 1,08 ± 0,04* 1,06 ± 0,03* 

7 годин після 

початку годівлі 1,16 ± 0,02 1,51 ± 0,02* 1,43 ± 0,04* 

10 годин після 

початку годівлі 0,57 ± 0,04 1,18 ± 0,08* 1,15 ± 0,08* 

 

З табл. 2 видно, що найменша кількість білкового азоту у рідині 

рубця бугайців контрольної групи спостерігається до годівлі і на 10-й 

годині від її початку (табл. 2). Кількість білкового азоту у рідині рубця 

бугайців контрольної групи збільшується на 2–7-й годинах від початку 

годівлі. 

Наведені вище процеси азотового обміну у рубці піддослідних 

бугайців супроводжуються вищими показниками обмінних процесів 

ізовалеріанової кислоти (табл. 3). 

 

3. Динаміка концентрації ізовалеріанової кислоти у рубцевій 

рідині піддослідних бугайців (М±m, n=3), г/л 

Час щодо  

початку годівлі 

Групи тварин 

контрольна 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

До годівлі 0,10 ± 0,003 0,11 ± 0,005 0,09 ± 0,004 

2 години після 

початку годівлі 0,22 ± 0,019 0,10 ± 0,015* 0,14 ± 0,014* 

7 годин після 

початку годівлі 0,09 ± 0,011 0,04 ± 0,007* 0,07 ± 0,010* 

 

Ізовалеріанова кислота утворюється внаслідок процесу 

дезамінування валіну. Зокрема її концентрація у рубцевій рідині 
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бугайців І дослідної групи порівняно з контролем зменшується на 2 і 

7-й годинах від початку годівлі (відповідно до 0,10 і 0,04 проти 0,22 і 

0,09 г/л), а ІІ дослідної – тільки на 2-й годині від початку годівлі (0,14 

проти 0,22 г/л). 

Відзначено, що концентрація сечовини та залишкового азоту у 

цільній крові бугайців дослідних груп, яким згодовували різні форми 

клітковиновмісного корму, порівняно з бугайцями контрольної групи, 

які отримували основний раціон, до ранкової годівлі має тенденцію до 

зменшення (табл. 4).  

 

4. Концентрація азотовмісних сполук і активність ензимів 

переамінування у цільній крові піддослідних бугайців (М±m, n=3) 

Показники 

Групи тварин 

контрольна 

(ОР) 

І дослідна 

(величина 

частинок  

0,2–2,0 см) 

ІІ дослідна 

(величина 

частинок  

3,0–5,0 см) 

До годівлі 

Білок, % 7,21 ± 0,16 7,81 ± 0,07* 7,79 ± 0,11* 

АСТ, од./мл 69,25 ± 2,21 79,73 ± 1,98* 78,81 ± 2,23* 

АЛТ, од./мл 49,36 ± 1,35 54,91 ± 0,81* 56,32 ± 1,54* 

Сечовина,  г·10-3/л 0,22 ± 0,02 0,17 ± 0,02* 0,16 ± 0,01* 

Залишковий азот, 

г·10-3/л 0,28 ± 0,02 0,25 ± 0,01 0,24 ± 0,01 

Загальний азот,  

г·10-3/л 26,69 ± 0,39 27,45 ± 0,25 27,11 ± 0,17 

На 3-й годині після початку годівлі 

Білок, % 7,28 ± 0,11 7,73 ± 0,07* 7,76 ± 0,07* 

АСТ, од./мл 64,08 ± 1,41 57,43 ± 0,52* 58,23 ± 0,86* 

АЛТ, од./мл 44,97 ± 1,87 38,69 ± 1,77* 38,81 ± 0,92* 

Сечовина,  г·10-3/л 0,38 ± 0,01 0,31 ± 0,01* 0,30 ± 0,01* 

Залишковий азот, 

г·10-3/л 0,55 ± 0,02 0,46 ± 0,01* 0,45 ± 0,01* 

Загальний азот, 

г·10-3/л 27,61 ± 0,06 28,25 ± 0,18* 28,43 ± 0,18* 
* Зміни достовірні, р < 0,05. 

 

Одночасно у їхній крові підвищується рівень білка. При цьому 

вміст загального азоту має тенденцію до зростання. Це, можливо, 

пов’язано як з рівнем їх надходження у кров із шлунково-кишкового 
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тракту, так і з перетвореннями в печінці. Адже результати досліджень 

свідчать про те, що активність ензимів переамінування (АСТ і АЛТ) у 

цільній крові бугайців дослідних груп порівняно з тваринами 

контрольної групи до ранкової годівлі зростає. Очевидно, що зміна 

активності ензимів переамінування (АСТ і АЛТ) у цільній крові 

пов’язана з рівнем надходження азотовмісних сполук із шлунково-

кишкового тракту у кров [13]. 

Наведені вище припущення підтверджуються даними, 

отриманими на 3-й годині після початку ранкової годівлі. На цей час 

максимально проявляються зміни рівня надходження поживних 

речовин із шлунково-кишкового тракту у кров [4]. 

Таким чином було виявлено, що різні форми 

клітковиновмісного корму залежно від часу щодо початку годівлі 

впливають на обмінні процеси у рубці і рівень надходження 

азотовмісних сполук із шлунково-кишкового тракту у кров 

піддослідних бугайців. Тим самим клітковиновмісний корм впливає на 

субстратну регуляцію активності ензимів в організмі жуйних тварин. 

Обмінні процеси в організмі піддослідних бугайців впливають 

на їх продуктивні показники, про що свідчать зміни активності ензимів 

переамінування та рівень, з одного боку, сечовини та залишкового 

азоту, з другого – білка й загального азоту в цільній крові. Так, 

абсолютні прирости живої маси бугайців контрольної групи за період 

досліду становили 64,4 ± 1,08 кг, а бугайців І і ІІ дослідних груп – 

відповідно 76,9 ± 1,69 (р < 0,001) і 72,7 ± 1,60 кг (р < 0,01). 

Вищі прирости живої маси бугайців І дослідної порівняно з 

тваринами ІІ дослідної групи, ймовірно, пов’язані з часом, протягом 

якого клітковиновмісний корм перебував у рубці, і, отже, з рівнем 

надходження поживних речовин із шлунково-кишкового тракту в кров 

і тканини. Менші частинки клітковиновмісного корму швидше 

проходять з рубця у розташовані нижче відділи шлунково-кишкового 

тракту жуйних тварин порівняно з крупнішими частинками [7]. Це 

суттєво впливає на рівень надходження поживних речовин корму із 

шлунково-кишкового тракту в кров і тканини та на вміст у них 

окремих компонентів і активність ензимів переамінування. 

Висновки. Згодовування бугайцям дослідних груп солом’яної 

січки різної величини приводить до зменшення концентрації азоту 

аміаку та амінного азоту в рідкому вмісті їх рубця. Найбільше 

зменшується концентрація азоту аміаку та амінного азоту в рідкому 

вмісті рубця за згодовування клітковиновмісного корму з величиною 

чатсинок 3,0–5,0 см. У рідині рубця тварин І та ІІ дослідної груп 

кількість білкового азоту зростає на 7 і 10-й годині від початку годівлі. 
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Активність ензимів переамінування (АСТ і АЛТ) у цільній крові 

бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму до 

ранкової годівлі зростає. Також незалежно від часу щодо початку 

годівлі збільшується концентрація білка. Вміст сечовини й 

залишкового азоту у цільній крові піддослідних тварин на 3-й годині 

від початку ранкової годівлі зменшується, а загального азоту – зростає. 

Згодовування бугайцям дослідних груп солом’яної січки з 

різною величиною частинок позитивно впливає на їх продуктивні 

показники. Абсолютні прирости живої маси тварин за період досліду 

при згодовуванні клітковиновмісного корму з величиною частинок 

0,2–2,0 см є на 12 кг вищими порівняно з контролем, а у бугайців, яким 

згодовували клітковиновмісний корм з величиною 3,0–5,0 см, – 

вищими на 8,3 кг. 
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