ния международной торговли, определены основные лидеры по производству и экспорту на данном
рынке, закономерности и тенденции развития мирового рынка баранины, шерсти, молока (спрос и
предложение), обобщенно перспективы Украины, как экспортера баранины для стран ЕС и Ближнего востока.
Ключевые слова: овцеводство, перспективы развития, производство баранины, шерсти,
молока.
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СЕЗОННІ ОСОБЛИВОСТІ D-ВІТАМІННОГО СТАТУСУ І МЕТАБОЛІЧНОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ
КОРІВ ПРИРОДНЬО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ЗОНИ ПОДІЛЛЯ
Л.Л. Юськів, к.вет.н., с.н.с., Інститут біології тварин НААН України
Досліджено D-вітамінний статус високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної
породи у різні сезони року, які утримувались в Державному підприємстві “Дослідне господарство”
“Пасічна” Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, яке розташоване в
природньо-географічній зоні Поділля. Найвищий рівень 25-гідроксифолекальциферолу відзначали у
літньо-пасовищний період, а найнижчий у зимово-стійловий.Встановлено зміни показників мінерального, ліпідного і білкового обміну на фоні вмісту 25-гідроксивітаміну D у крові корів у різні періоди
утримання. Встановлене нами зниження D-вітамінного статусу корів у зимово-стійловий період
вказує на те, що корови здатні депонувати цей вітамін деякий період часу.
Ключові слова: корови, вітамін D, метаболізм, кров, 25-гідроксихолекальциферол, Кальцій,
Фосфор, Магній, лужна фосфатаза, ліпіди.
У високопродуктивних корів у період лак- ження вітаміну D має важливе значення для тватації велике значення має ступінь забезпеченості рин, які утримуються на пасовищах у літні місяці.
їх організму жиророзчинними вітамінами, зокрем- Проведені нами дослідження і дані ряду авторів
авітаміном D. Це обумовлено стимулюючим свідчать про дефіцит вітаміну D у ВРХ в зимововпливом його активних метаболітів на різні ланки весняний період та зумовлено такими фактораобміну речовин та процеси проліферації у мо- ми:вмістом цього вітаміну в кормах відповідної
лочній залозі [1-4]. Дослідженнями T.A. Reinhardt природньо-географічної зони, ступеня втрат його
& H.R. Conrad, (1980) встановлено, що молочні в процесі зберігання та генетичної здатності твазалози великої рогатої худоби містять рецептори рин накопичувати вітамін D в печінці і жировій
до 1,25(ОН)2D3. Кальцитріол, звʼязуючись із тканині при дії сонячних променів підчас пасосвоїми ядерними рецепторами, стимулює транс- вищного періоду [8, 1-3]. Актуальним є вивчення
порт Са у молочну залозу [4]. В організмі корів у ступеня забезпеченості вітаміном D високопроперіод лактації підвищується інтенсивність міне- дуктивних корів у період лактації, які утримуються
рального обміну, а отже і потреба у вітаміні Dзі в різних природньо-географічних зонах,у різні
збільшенням продукції молока, збільшується. періоди утримання.
Метою роботи було дослідити DДослідженнями встановлено, що вміст вітаміну D
і його метаболітів у молоці, залежить від D- вітамінний статус високопродуктивних молочних
вітамінного статусу корів [5, 6].
корів української чорно-рябої породи у різні
Забезпечення організму великої рогатої ху- періоди утримання в господарстві, розташованодоби вітаміном D проходить двома шляхами – му в природньо-географічній зоні Поділля.
Матеріали і методи досліджень. Дослід
екзогенним (із кормів рослинного і тваринного
походження та ендогенного (синтезу холекаль- проведено на високопродуктивних коровах україциферолу в шкірі під впливом ультрафіолетового нської чорно-рябої молочної породи, які утримуопромінення). Ці два шляхи доповнюють і вались в Державному підприємстві “Дослідне
замінюють один одного [1-3]. Ендогенне надход- господарство” “Пасічна” Інституту кормів та сіль54
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ського господарства Поділля НААН України.
Проведено три досліди вродовж одного року у
різні періоди утримання: зимово-стійловий
(січень-лютий),
літньо-пасовищний
(липеньсерпень)
та
осінньо-стійловий
(жовтеньлистопад). У кожному досліді було використано
по п'ять корів на 4-му місяці лактації, аналогів за
віком, живою масою та молочною продуктивністю.Впродовж стійлового періоду утримання
корови отримували збалансований раціон із
кормів даного господарства і мали активний
моціон тривалістю 1-2 години, залежно від
погодніх умов. У літньо-пасовищний період корів
випасали на пасовищах і додатково згодовували
комбікорм і зелену масу.
Кров для досліджень брали з яремної вени
утварин до ранкової годівлі у
різні періоди
утримання: зимово-стійловий, літньо-пасовищний
та осінньо-стійловий. У крові визначали вміст 25ОНD3 методом імуноферментного аналізу за допомогою тест-системи фірми «Immundiagnostik»
(Німеччина). Вміст кальцію загального, протеїнзв'язаного і ультрафільтрованого, неорганічного
фосфору, магнію, загальних ліпідів, фосфоліпідів
та активність лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці
крові визначали, використовуючи біотест-набори
фірми «Pliva Lachema» (Чехія)[9]. Активність ізоферментів ЛФ визначали із застосуванням інгібіторів [10]. Вміст триацилгліцеролів і холестеролу
визначали
на
біохімічному
аналізаторі
“Humalyzer2000”, з використанням біотестнаборів фірми “Human” (Німеччина). Вмістзагального білка, активності АсАТ і АлАТ – загальноприйнятими методами [9]. Статистичну обробку
одержаних цифрових даних проводили за

комп’ютерною програмою. Результати середніх
значень вважали статистично вірогідними при:
p< 0,05 —*, p< 0,01 —** та p< 0,001 —***, порівняно до корів у зимово-стійловий період; та p<
0,05 —#, p< 0,01 —## та p< 0,001 —### , порівняно до корів у літньо-пасовищний період.
Результати власних досліджень та їх
обговорення. Ступінь забезпеченості організму
тварин вітаміном D визначають за вмістом 25ОНD3 у крові, який є основною циркулюючою
формою та попередником для синтезу інших
активних метаболітів вітаміну D3 [1-3, 7]. В результаті проведенихдосліджень на коровах
української чорно-рябої молочної породи на 4-му
місяці лактації, нами встановлено, що найнижча
концентрація 25-ОНD3була у зимово-стійловий
період і становила 38,58±3,04 нмоль/л (табл. 1). У
літньо-пасовищний
періодконцентрація
25гідроксивітаміну D у крові корів зросла в 3,38 раза, порівняно із зимовим періодом (p≤0,001). У
цей період концентрація 25-ОНD3 у крові корів
була найвищою, порівняно із іншими періодами і
становила 130,58±10,81 нмоль/л.
В осінньо-стійловий період концентрація
25-гідроксивітаміну Dзнизилась в 2,66 рази,
порівняно із літньо-пасовищним (p≤0,001).
Відносно зимового-стійлового періоду вона була
вищою, проте різниці були невірогідними.Отримані
дані щодо зниження D-вітамінного статусу корів у
зимові місяці вказує на те, що корови здатні депонувати цей вітамін деякий період часу. Наші дані
узгоджуються із дослідженнями інших авторів про
вплив УФ променів на вміст 25-OH D3 в організмі
жуйних [11, 12].
Таблиця 1

Вміст мінеральних компонентів і 25-ОНD3 у сироватці крові корів
у різні періоди утримання (M±m, n=5)
Показники

25-ОНD3, нмоль/л
Кальцій загальний,ммоль/л
Протеїн-зв’язаний кальцій, ммоль/л
Ультрафільтрований кальцій, ммоль/л
Фосфор неорганічний, ммоль/л
Магній, ммоль/л
Лужна фосфатаза, МО
ЛФ (кишкова)
ЛФ (кісткова)

Зимово-стійловий

Періоди досліджень
Літньо-пасовищний

Осінньо-стійловий

38,58 ±3,04
2,87±0,09
0,82±0,03
2,03±0,06
1,96±0,06
0,83±0,04
67,43±6,61
18,55±2,05
48,20±4,75

130,58±10,81***
2,92±0,09
0,95±0,03*
1,97±0,06
2,04±0,06
0,80±0,03
62,74±5,69
19,63±1,69
42,17±3,89

49,08±4,04###
2,69±0,10
0,83±0,04#
1,86±0,07
1,84+0,06#
0,90±0,04
65,10±7,59
20,04±2,13
44,51±5,40

Нашими дослідженнями встановлено, що
поряд
із
змінами
концентрації
25гідроксихолекальциферолу, показники мінерального обміну у крові корів на четвертому місяці лактації також змінювались у різні періоди утримання.
Так, концентрація загального кальцію була
найбільшою у літньо-пасовищний і зимовостійловий періоди утримання і становила,
відповідно, 2,92±0,09 і 2,87±0,09 ммоль/л. В
осінньо-стійловий період вміст загального кальцію
знизився, проте різниці були невірогідними,
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порівняно із зимово-стійловим періодом. Проте,
вміст протеїнзв'язаного кальцію у літньопасовищний період був вищим на 15,85 %,
порівняного до зимово-стійлового (p<0,05).
Вміст неорганічного фосфору у крові корів
був найвищим у літньо-пасовищний і зимовостійловий періоди утримання. В осінньостійловий період його концентрація була вірогідно нижчою, порівняно із показником у літньопасовищний (p<0,05) і становила 1,84+0,06
ммоль/л. Також нами встановлені несуттєві різ55

нами були встановлені вірогідні різниці у показниках активності амінотрансфераз у різні періоди
утримання. Зокрема, активність АсАТ у крові
корів в осінньо-стійловий період була нижчоюв
2,04 раза (p<0,001), порівняно із зимовостійловим. Активність АлАТ у літньо-пасовищний
і осінньо-стійловий періоди була вірогідно
нижчою, порівняно із зимово-стійловим (p<0,05;
p<0,01).
Вміст глюкози, яка є основним джерелом
енергії для клітин організму у сироватці крові
корів також залежав від періодів утримання. Найвищий рівень глюкози відзначали у літньопасовищний період, та порівняно із зимовостійловим, він був в 1,29 раза вищим (р<0,05).
На фоні динаміки D-вітамінного статусу корів, нами встановлені зміни показників ліпідного
обміну у крові корів на четвертому місяці лактації
залежно від періодів утримання. Вміст загальних
ліпідів був найнижчим у зимово-стійловий період і
становив 3,22±0,14 г/л. В осінньо-стійловий період вміст загальних ліпідів був в 1,28 раза вищим,
порівняно із зимово-стійловим (р<0,05). При цьому вміст холестеролу в крові корів був найвищим
у літньо-пасовищний період, а найнижчим в осінньо-стійловий.
Таблиця 2
Метаболічний профіль крові корів у різні періоди утримання (M±m, n=5)

ниці у концентрації магнію у крові корів у різні
періоди утримання. Так, концентрація магнію
була найвищою в осіньо-стійловий, а найнижчою
у літньо-пасовищний, проте різниці були невірогідними.
У крові корів на 4-му місяці лактації за підвищення концентрації 25-гідроксихолекальциферолу у літньо-пасовищний період відбувалось
зниження активності лужної фосфатази. Активність лужної фосфатази у крові корів була найнижчою у літньо-пасовищний і становила 62,8±
МО/л, а найвищою — у зимово-стійловий. В осінньо-стійловий період активність лужної фосфатази мала тенденцію до зниження, порівняно із
зимово-стійловим періодом. Різниці щодо активності ізоферметнів у крові корів у різні періоди
утримання були несуттєвими.
З наведених у таблиці 2 даних видно, що
вміст загального білка та активності амінотрансфераз у крові корів змінювались у різні періоди
утримання. Так вміст загального білка у крові
корів був найнижчим у зимово-стійловий період і
становив 81,35±3,26 (г/л). У літньо-пасовищний
період його концентрація була найвищою, проте
різниці були невірогідними, порівняно із зимово- і
осінньо-стійловими періодами. Поряд із цим,

Показники

Білок (г/л)
АсАТ (О/л)
АлАТ (О/л
Глюкоза (ммоль/л)
Загальні ліпіди(г/л)
Фосфоліпіди(ммоль/л)
Холестерол (ммоль/л)
Триацилгліцероли(ммоль/л)

Зимово-стійловий

81,35±3,26
107,04±8,25
43,94±5,75
2,71±0,19
3,22 ±0,14
0,86±0,06
3,43±0,32
0,24±0,02

Отримані результати щодо впливу сезонних
факторів на рівень вказаних метаболітів у крові
корів у період лактації зумовлений очевидно сукупністю факторів, зокрема різною поживною і біологічною цінністю спожитих кормів, рівнем вітаміну D
і його активних метаболітів в організмі та їх вплив
на нейро-ендокринну регуляцію. Зміни показників
мінерального, ліпідного і білкового обміну на фоні
вмісту 25-гідроксивітаміну D у крові корів у різні
періоди утримання, свідчить про те, що біосинтез і
метаболізм D-гормону є складним і багатоетапним
процесом.
Отже, зниження D-вітамінного статусу корів
у зимово-стійловий період утримання вказує на

Періоди досліджень
Літньо-пасовищний

87,89±3,49
84,38±6,99
26,73±3,28*
3,49±0,17*
3,55 ±0,12
1,07±0,07
4,54 ±0,35*
0,22±0,03

Осінньо-стійловий

84,11±3,57
52,36±5,71***##
14,15±3,94**#
2,99±0,20
4,12±0,17**
0,91±0,05
3,82±0,31
0,26±0,03

те, що корови здатні депонувати цей вітамін деякий період часу. Окрім цього, вміст вітаміну D у
кормах природньо-географічної зони Поділля і
зниження його вмісту у кормах при тривалому
зберіганні та генетична здатність корови накопичувати вітамін D в печінці і жировій тканині при дії
сонячних променів підчас пасовищного періоду
очевидно пов’язані із D-вітамінним статусом ВРХ
у стійловий період утримання. З цих даних випливає, що використання біохімічних показників,
які характеризують ступінь забезпеченості вітаміном D та врахування їх сезонної динаміки у певній природньо-географічній зоні є необхідними
при розрахунку потреби у цьому вітаміні.
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Юськив Л.Л. Сезонные особенности D-витаминного статуса и метаболического профиля крови коров природно-географической зоны Подолья
Исследовано D-витаминный статус высокопродуктивных коров украинской черно-рябой молочной породы в разные сезоны года, которые содержались в Государственном предприятии
"Опытное хозяйство" "Пасична" Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН Украины, которое расположено в природно-географической зоне Подолья. Самый высокий уровень 25гидроксифолекальциферола отмечали в летне-пастбищный период, а самый низкий в зимнестойловый. Установлено изменения показателей минерального, липидного и белкового обмена на
фоне содержания 25-гидроксивитамина D в крови коров в разные времена года. Установлено нами
снижение D-витаминного статуса коров в зимне-стойловыйпериод указывает на то, что коровы
способны депонировать этот витамин некоторый период времени.
Ключевые слова: коровы, витамин D, метаболизм, кровь, 25-гидроксихолекальциферол,
Кальций, Фосфор, Магний, щелочная фосфатаза, липиды.
Yuskiv L.L. Seasonal peculiarities of vitamin D status and metabolic profile of blood in cows in
the natural geographical areas of Podillya
Researched vitamin D-status inhigh-yielding cowsof theUkrainian Black-and-White dairy breedin different seasons inpilot farm "Pasichna" of Institute of forage and agricultural Podillya NAAS of Ukraine, located in the natural geographical areas of Podillya. The highest rate of 25-hydroxycholecalciferolcelebrated in
summer pasture period, and lowest - in winter-stall. The changes of parameters of mineral, lipid and protein
metabolism in the background content 25-hydroxyvitamin D in the blood of cows in different seasons. It was
found that reduction of D-vitamin status of cows in the winter months indicates that cows are able to deposit
the vitamin during some period.
Keywords: cows, vitamin D, metabolism, blood, 25-hydroxycholecalciferol, calcium, phosphorus,
magnesium, alkaline phosphatase, lipids.
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