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АНОТАЦІЯ
Маковська Н.М. Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та
господарськи корисних ознак та господарськи корисних ознак великої
рогатої худоби і свиней. – На правах рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та
генетика тварин. – Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
НААН, с. Чубинське, Київської обл., 2021.
Дисертаційна робота присвячена вивченню закономірностей формування
неспецифічної резистентності та її зв’язку з господарськи корисними ознаками
великої рогатої худоби та свиней. Розвинуті методологічні аспекти оцінювання
тварин на індивідуальному рівні за тестами, які сприяють розширенню
уявлення про прояв їх типологічних особливостей в ранньому онтогенезі.
Розроблено комплексний підхід до визначення неспецифічної резистентності
сільськогосподарських тварин, в якому вперше апробовано на великій рогатій
худобі та свинях цитобіофізичний метод як додатковий тест для визначення
загальної життєздатності організму. Дістали подальшого розвитку дослідження
з вивчення особливостей спадкової стійкості тварин до несприятливих
чинників,

ролі

продуктивності.

природної
Застосовано

резистентності
диференційний

у

формуванні
підхід

до

майбутньої
оцінювання

співвідносної мінливості неспецифічної резистентності та показників росту
молодняку по групах за його інтенсивністю.
Визначені доступні та інформативні інтер'єрні тести (на стресчутливість,
загальну реактивність, резистентність), які дають загальне уявлення про
взаємодію «генотип–середовище» на індивідуальному рівні, що дозволяє
виявити особливості прояву неспецифічної резистентності та її зв’язок з
господарськи корисними ознаками великої рогатої худоби та свиней. В низці
дослідів показано існування прямого сильного статистично значущого зв’язку
між

показниками

фагоцитарної

активності

лейкоцитів

та

частоти
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електронегативних ядер в клітинах букального епітелію (r=+0,62±0,123 –
r=+0,79±0,170), виявлено статистично значущу різницю між частотою ЕНЯ у
здорових корів та з проявом субклінічного маститу (35,4 ± 2,42% проти
12,1 ± 1,41%;

Р < 0,001),

що

вказує

на

можливість

застосування

цитобіофізичного методу для характеристики неспецифічної резистентності та
загальної життєздатності організму великої рогатої худоби і свиней.
Встановлено пряму залежність між живою масою новонароджених телят
та рівнем неспецифічної резистентності у віці 2 місяці, про що свідчить
співвідносна

мінливість

цього

показника

та

фагоцитарної

активності

лейкоцитів (r = +0,38 ± 0,161; Р < 0,05). Встановлено статистично значущий
вплив (Р<0,05) стрес-статусу на живу масу телят у віці 2 міс.(ɳх2 = 0,19 ± 0,060)
та імунореактивності на живу масу у віці 6 міс. (ɳх2 = 0,34 ± 0,098). Також
телята зі статусом «стрес-норма» характеризувалися вірогідно вищою живою
масою порівняно з чутливими до стресу (на 2,6 кг; Р<0,01). Телята, що
виявилися чутливими до стресу, мали вищий вік першого осіменіння порівняно
з телятами зі статусом «стрес-норма» (17,0 ± 0,64 проти 15,3 ± 0,59; Р<0,05).
Відмічено, що тварини, які при народженні мали нижчу живу масу
характеризувались нижчим рівнем бактерицидної активності сироватки крові.
Між показниками ФА та БАСК встановлено статистично значущу пряму
помірну кореляційну залежність (r = +0,54 ± 0,143; Р < 0,001); зафіксовано
прямий кореляційний зв’язок між БАСК та ЛАСК (r = +0,61 ± 0,141; Р < 0,001).
Статистично значущий, помірний прямий кореляційний зв’язок між відносним
потовщенням шкірної складки після ін’єкції розчину гістаміну (Рв) та
фагоцитарною активністю лейкоцитів (r = +0,36 ± 0,163; Р < 0,05), свідчить, що
гістамінова проба може бути використана для дослідження неспецифічної
резистентності тварин. При вивченні інтенсивності росту в різні вікові періоди
встановлено зворотну залежність між інтенсивністю росту за періоди 0-2 та 1218 міс. (r = -0,38 ± 0,167; Р < 0,05). Також, статистично значущу обернену
залежність, встановлено між інтенсивністю росту у періоди 2-4 та 4-6 міс (r = 0,45 ± 0,152; Р < 0,001); 4-6 та 6-8 міс. (r = -0,39 ± 0,162; Р < 0,05); 8-12 та 12-18
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міс. (r = -0,32 ± 0,163; Р < 0,05), що вказує на нестабільність приростів, яка
може бути пов’язана як з впливом паратипових чинників, так і з
індивідуальними особливостями організму телят. Встановлено статистично
значущу різницю за інтенсивністю росту в групах телят. В ІІІ групі
інтенсивність росту на 24,1% нижча, ніж в І групі (Р < 0,001) та на 15,8%
нижча, ніж в ІІ групі (Р < 0,05). Виявлено вірогідну (Р < 0,01) різницю між
показниками БАСК та Рв (за гістаміновою пробою). Так, у ІІ групі – телят з
помірною інтенсивністю росту, показники БАСК, в середньому на 19,2% вищі
ніж у телят ІІІ групи слабкого росту (Р < 0,01). Імунореактивність телят ІІ
групи вища на 36,9% ніж імунореактивність телят ІІІ групи (Р < 0,01).
Встановлено зворотній помірний зв'язок (r = -0,48 ± 0,240; Р < 0,05) між
віком першого осіменіння та кількістю еозинофілів, що побічно може
вказувати на те, що тварини більш чутливі до стресу пізніше приходять в
статеву охоту та, відповідно, мають вищий вік першого осіменіння. У корів, які
в ранньому віці (2 міс.) мали статус «стрес-норма», рівень молочної
продуктивності був вірогідно вищим на 1843 кг (Р < 0,05), ніж у стресчутливих тварин.
Статистично значущий вплив (Р<0,05) фактору «батько» (10-11%), на
прояв маститів та значна диференціація за частотою захворюваності на мастит
в потомстві різних бугаїв свідчить про можливість селекції за цією ознакою.
Виявлено статистично значущу різницю за надоєм в групах первісток з різним
вмістом КСК в молоці. В дослідному господарстві «Христинівське» надій за
305 днів корів І групи (умовно здорові) був на 412 кг молока вищим, ніж у
корів ІІІ групи (КСК > 1 млн/1 мл молока); в дослідному господарстві «Нива» –
корови І групи переважали ровесниць ІІІ групи на 461 кг молока (Р < 0,01). В
обох господарствах зафіксовано статистично значущу перевагу за якісними
показниками молока корів І та ІІ груп по відношенню до ІІІ групи. Так, в
ДП ДГ «Нива», середній вміст жиру в молоці І групи був вищим на 0,6%, ІІ
групи на 0,4% по відношенню до ІІІ групи (Р < 0,001); в ДП ДГ
«Христинівське» на 1,1% – в І групі, на 0,4% в – ІІ групі (Р < 0,001). Вміст
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білка в молоці І групи був вищим на 0,3%, ІІ групи на 0,2% в ДП ДГ «Нива»
(Р < 0,001), на 0,5% І групи та на 0,3% ІІ групи – в ДП ДГ «Христинівське»
(Р < 0,001). Також в обох господарствах спостерігали статистично значущу
перевагу за вмістом лактози корів І та ІІ групи по відношенню до третьої
групи: В ДП ДГ «Христинівське» вміст лактози був вищим на 0,9% в І групі та
на 0,7% в ІІ групі (Р < 0,001); в ДП ДГ «Нива» – на 1% в І груп, на 0,6% – в
другій групі (Р < 0,001). За вмістом СЗМЗ перевага була між І та ІІІ групами: в
ДП ДГ «Христинівське» – на 2,5% (Р < 0,05), в ДП ДГ «Нива» – на 2,9%
(Р < 0,05).
Встановлено, що умови утримання значною мірою впливають на
господарськи корисні ознаки та неспецифічну стійкість організму поросят
після відлучення. Свині з фермерського господарства статистично достовірно
переважали ровесників з промислового господарства за показниками росту:
живою масою поросят новонароджених (на 0,49 кг), після відлучення (на
4,33 кг; Р < 0,001), абсолютними приростами живої маси (на 21,4%, Р < 0,01),
середньодобовими

(на

64 г),

а

також

показниками

неспецифічної

резистентності (ФА на 13,6%). Свині великої чорної породи більш стійкі до
стресу та характеризуються кращою неспецифічною резистентністю (ФА на
2,3%, Р<0,05; ІФ на 18,2%; Р<0,001). Також вони

мають кращі (на 4,7%)

показники збереженості молодняку у підсисний період, ніж свиноматки великої
білої породи (Р < 0,001). Свиноматки великої білої породи переважають
(Р < 0,01) за багатоплідністю, масою гнізда при народженні та відлученні.
Встановлено позитивний вплив адаптогенів (комплексу амінокислот та ехінацеї
пурпурової)

на

підвищення

неспецифічної

резистентності

свиней

та

збереженість молодняку. Так, згодовування кормової добавки із ехінацеї
пурпурової

«Бакдеп»

поросним

свиноматкам

сприяло

підвищенню

життєздатності та неспецифічної резистентності їх потомства, а при додаванні
до раціону комплексного препарату амінокислот та вітамінів активізуються
фактори неспецифічної резистентності, що дає змогу отримувати більш
життєздатний молодняк та збільшувати швидкість його росту.
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Ступінь прояву позитивного впливу залежить від

індивідуальних

особливостей організму тварин, зокрема, існує зворотній зв’язок між живою
масою на початку досліду та інтенсивністю росту поросят (r = -0,51 ± 0,19;
(Р < 0,05).
Ключові слова: велика рогата худоба, свині, неспецифічна резистентність,
співвідносна

мінливість,

стресчутливість,

інтенсивність росту,

молочна

продуктивність
ABSTRACT
Makovska N. N.

Relative

variability

of

nonspecific

resistance

and

economicallyuseful traits in cattle and pigs. – Manuscript.
Thesis for scientific degree of Candidate of Agriculture on specialty 06.02.01 –
Animal Breeding and Selection. – Institute of Animal Breeding and Genetics of
NAAS, Chubynske of Kiev region, 2021
Thesis dissertation is concerned with the research of the common factors in
terms of development of nonspecific resistance as well as its correlation with
economically useful traits of cattle and pigs. There have been developed
methodological aspects of individual animal-stock-evaluation on the baisis of
diagnostics, which are beneficial in notion as to topological features during the early
development. The has been submitted an integrated approach as to an identification
of nonspecific resistane among farm livestock. First approbated on the cattle and
swine was the cytobiophysical method of organism viability definition.
There have been defined the understandable and factual interior tests
(evaluating resilience, systemic reaction and recalcitrance), which provide insight
into the ―genotype- environment‖ correlation on an individual level, consequently
allowing to outline the evidence of nonspecific resistance and its reference to
economically useful traits of cattle and pigs. In a number of tests there has been
shown a strong direct statistically significant correlation between index of white cells
phagocyte activity and occurrence of electronegative nucleus in buccal epithelium
cells (r = +0,62 ± 0,123 – r = +0,79 ± 0,170), as well as difference in ЕNN among
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cattle with garget signs and healthy animals (up to 23,3%; Р < 0,001), providing
application of cytobiophysical method for assessment of nonspecific resistance and
organism viability among cattle and pigs.
There has been indicated the direct correlation between calves body weight and
the level of nonspecific resistance at the age of 2 months, which is proved by relative
variability this index and white cells phagocyte activity (r = +0,38 ± 0,161; Р < 0,05).
A statistically significant (Р < 0,05) influence of calves stress state on their body
weight at the age of 2 months (ɳх2 = 0,19 ± 0,060) was identified as well as impact of
immunoresponsiveness on the calves body weight at the age of 6 months
(ɳх2 = 0,34 ± 0,098). Be noted, that calves with normal stress state were marked with
apparently higher body weight compared to those stress sensitive (up to 2,6 кg
Р < 0,01). Stress-sensitive calves had increased age of the first insemination than the
calves with normal stress state (17,0 ± 0,64 contrary to 15,3 ± 0,59; Р < 0,05).
It was noted that animals that had a lower live weight at birth were
characterized by a lower level of bactericidal activity of blood serum. There was a
statistically significant direct moderate correlation between FA and BASВ indicators
(r = +0.54 ± 0.143; P <0.001); recorded a direct correlation between BASВ and
LASВ (r = +0.61 ± 0.141; P <0.001). A statistically significant, moderate direct
correlation between the relative thickening of the skin fold after injection of
histamine solution (Pb) and the phagocytic activity of leukocytes (r = +0.36 ± 0.163;
P <0.05), indicates that the histamine test can be used to study non-specific
resistance of animals. Also, a statistically significant inverse relationship was found
between the growth intensity in the periods of 2-4 and 4-6 months (r = -0.45 ± 0.152;
P <0.001); 4-6 and 6-8 months. (r = -0.39 ± 0.162; P <0.05); 8-12 and 12-18 months.
(r = -0.32 ± 0.163; P <0.05), which indicates instability of growth, which may be
associated with the influence of paratypic factors and individual characteristics of
calves. A statistically significant difference in growth intensity in groups of calves
was found. In group III, the growth intensity was 24.1% lower than in group I (P
<0.001) and 15.8% lower than in group II (P <0.05). A probable (P <0.01) difference
between BASВ and Pb (by histamine test) was revealed. Thus, in group II - calves
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with moderate growth intensity, BASВ indicators are on average 19.2% higher than
in calves of group III of weak growth (P <0.01). Immunoreactivity of calves of group
II is 36.9% higher than immunoreactivity of calves of group III (P <0,01).
There was a moderate inverse relationship (r = -0.48 ± 0.240; P <0.05) between
the age of the first insemination and the number of eosinophils, which may indirectly
indicate that animals more sensitive to stress later come to sexual hunting and,
accordingly, have a higher age of first insemination. In cows that had the status of
"stress norm" at an early age (2 months), the level of milk productivity was probably
higher by 1843 kg (P <0.05) than in stress-sensitive animals.
Statistically significant influence (P <0.05) of the factor "father" (10-11%) on
the manifestation of mastitis and significant differentiation in the incidence of
mastitis in the offspring of different bulls indicates the possibility of selection on this
basis. There was a statistically significant difference in milk yield in groups of firstborns with different content of SСС in milk. In the herd of the farm "Khrystynivske"
hopes for 305 days of cows of group I (relatively healthy) was 412 kg higher than in
cows of group III (SСС> 1 million / 1 ml of milk); in the herd of the farm "Niva" cows of the I group were dominated by peers of the III group by 461 kg of milk (P
<0.01). In both farms there was a statistically significant advantage in the quality of
milk of cows of groups I and II in relation to group III. Thus, in the herd of the farm
"Niva", the average fat content in the milk of group I was higher by 0.6%, group II
by 0.4% compared to group III (P <0.001); in the herd of the farm "Khrystynivske"
by 1.1% - in group I, by 0.4% in - group II (P <0.001). The protein content in the
milk of group I was higher by 0.3%, group II by 0.2% in the herd of the farm "Niva"
(P <0,001), 0.5% of group I and 0.3% of group II - in the herd of the farm
"Khrystynivske" (P <0.001). Also in both farms there was a statistically significant
advantage in the lactose content of cows of groups I and II in relation to the third
group: In the herd of the farm "Khrystynivske" lactose content was higher by 0.9%
in group I and 0.7% in group II ( P <0.001); in the herd of the farm «Niva» - by 1%
in the first group, by 0.6% - in the second group (P <0.001). In terms of the content
of DSMR, the advantage was between I and III groups: in the herd of the farm
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"Khrystynivske" - by 2.5% (P <0.05), in the herd of the farm "Niva" - by 2.9% (P
<0.05) .
There was indicated, that housing conditions have considerable impact on the
economically useful traits and nonspecific resistance of piggery aftere ablactation.
Farmers household swine preceded statistically their equals in age from factory-farm
enterprises as to the body weight: among new-borns (up to 0.49 kg), after ablactation
(up to 4.33 kg Р < 0,001), in daily average (up to 64 g) and absolute (up to 21,4%,
Р < 0,01) liveweight gain measure; as well as nonspecific resistance indicators (PA
up to 13,6%). The Large Black Pigs appear to be better stress-resistant and posess
better nonspecific resistance (PA up to 2,3%, Р < 0,05; ІP up to 18,2%; Р < 0,001).
The breed has better index of growers survival (up to 4,7%) during lactation than the
breeding sow of the Large White Pigs (Р < 0,001). The Large White Pigs breeding
sows prevail (Р < 0,01) in multiparous factor, litter weight at birth and ablactation.
There was revealed the positive impact of adaptogenes (of amino acid complex and
Echinacea Purpurea) on improvement of nonspecific resistance and of growers
survival index. Thus, feeding a feed additive from Echinacea purpurea "Bakdep" to
pregnant sows helped to increase the viability and nonspecific resistance of their
offspring, and when added to the diet of a complex preparation of amino acids and
vitamins, non-specific resistance factors become more active.
Intensitiy of positive impact depends on the individual peculiarities of animal
organism, i.e. there is a certain inverse relation between body weight at the beginning
of measurement and the growth tempo of piggery (r = -0,51 ± 0,191; (Р < 0,05).
Key words: cattle, pigs, nonspecific resistance, relative variability, stress
sensitivity, growth tempo, milk producing activity.
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ВСТУП
Актуальність теми. Ефективність галузі тваринництва залежить не лише
від постійного підвищення генетичного потенціалу продуктивності, а й
здатності тварин до його реалізації в умовах впливу численних біотичних та
абіотичних стресорів. В той же час, не достатньо вивчені фактори, що
впливають

на

формування

сільськогосподарських

тварин.

неспецифічної
Існування

резистентності

індивідуальної

організму

мінливості

життєздатністю створює передумови для вивчення закономірностей

за
її

формування та впливу на прояв господарськи корисних ознак. Селекція з
врахуванням генетико-селекційних особливостей та факторів природної
резистентності є важливим елементом при створенні нових та вдосконаленні
існуючих порід [84, 132, 175]. Поряд з удосконаленням продуктивних ознак,
значну увагу потрібно приділяти технологічності тварин, покращенню
відтворювальної здатності, резистентності до хвороб та якості продукції [9, 64,
65, 113, 148].
Дослідженнями природної резистентності займалася низка вітчизняних та
закордонних вчених [25, 37, 45, 91, 106, 124, 126, 145, 146, 148-150, 156, 157,
161, 166, 176, 190, 201, 202, 217 та ін.].
Неспецифічна резистентність відображає захисні та пристосувальні
процеси організму, є відображенням спадкової реакції на умови середовища.
Відомо про важливість материнського впливу на формування стійкості до
хвороб у телят, проте існують індивідуальні розбіжності у напруженості
імунітету [73], що є передумовою для селекції. Стійкість до захворювань та
імунний статус формується у ранньому віці, проте гематологічні показники
вивчаються нечасто у порівнянні із показниками росту та розвитку в онтогенезі
[192, 215].
Дослідження співвідносної мінливісті інтер’єрних та інших селекційних
ознак в онтогенезі є особливо актуальними з огляду на доцільність проведення
індивідуальної оцінки і добору бажаного типу тварин у ранньому віці.
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Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дослідження за темою дисертації проводились упродовж 2010-2020 років і
були

складовою

частиною

плану

науково-дослідних

робіт

Інституту

розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН за завданнями:
«Розробити

систему

генетико-популяційного

аналізу

мікроеволюційних

процесів при вдосконаленні генофонду сільськогосподарських тварин» (№
держреєстрації 0106U005843); «Обґрунтувати методологію і розробити
систему оцінки специфіки генофонду при реалізації програми збереження
біорізноманіття в тваринництві України (№ держреєстрації 0111U003298);
«Дослідження генетичної структури аборигенних, локальних і зникаючих порід
сільськогосподарських

тварин

України

для

визначення

генетичних маркерів продуктивності та адаптації»

молекулярно-

(№ держреєстрації

0116U000524).
Мета і завдання досліджень. Мета роботи – вивчити особливості
формування в ранньому онтогенезі ознак неспецифічної резистентності, їх
співвідносної мінливості з господарськи корисними ознаками великої рогатої
худоби та свиней.
Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання:
–

провести комплексне оцінювання ознак неспецифічної стійкості телят і

поросят та виявити особливості індивідуальної мінливості ознак;
–

дослідити співвідносну мінливість природної резистентності в ранньому

віці та формування молочної продуктивності корів;
–

дослідити фактори, що можуть впливати на захворюваність на мастит у

корів;
–

дослідити

співвідносну

мінливість

неспецифічної

резистентності,

стресостійкості та господарськи корисних ознак у свиней;
–

визначити фактори, що впливають на формування неспецифічної

резистентності в ранньому віці;
–

визначити інформативні тести для моніторингу загальної життєздатності

організму молодняку великої рогатої худоби та свиней.
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Об’єкт

досліджень:

закономірності

формування

неспецифічної

резистентності та її зв’язок з господарськи корисними ознаками великої рогатої
худоби та свиней.
Предмет досліджень: природна резистентність, стресчутливість, загальна
імунореактивність, динаміка живої маси тварин у період їх вирощування,
молочна продуктивність, показники якості молока, відтворювальна здатність,
співвідносна мінливість господарськи корисних ознак та резистентності,
стресостійкость.
Методи досліджень: зоотехнічні – динаміка живої маси, молочна
продуктивність,

відтворювальна

здатність;

гематологічні

–визначення

формених елементів крові, фагоцитарна активність (ФА), інтенсивність
фагоцитозу (ІФ); біохімічні – бактерицидна активність (БАСК), лізоцимна
активність сироватки крові (ЛАСК), визначення кількості соматичних клітин в
молоці (КСК), якісні показники молока (жир, білок, лактоза, сухий знежирений
молочний

залишок

(СЗМЗ);

біофізичні

–

визначення

частоти

електронегативних ядер клітин (ЕНЯ); біометричні – середні величини та їх
похибки, вірогідність результатів досліджень, кореляційний, дисперсійний
аналіз.
Наукова новизна одержаних результатів. Розвинуті методологічні
аспекти оцінювання тварин на індивідуальному рівні за тестами, які сприяють
розширенню уявлення про прояв їх типологічних особливостей в ранньому
онтогенезі. Розроблено комплексний підхід до визначення неспецифічної
резистентності сільськогосподарських тварин, в якому вперше апробовано на
великій рогатій худобі та свинях цитобіофізичний метод як додатковий тест
для визначення загальної життєздатності організму. Дістали подальшого
розвитку дослідження з вивчення особливостей спадкової стійкості тварин до
несприятливих чинників, ролі природної резистентності у формуванні
майбутньої продуктивності. Застосовано диференційний підхід до оцінювання
співвідносної мінливості неспецифічної резистентності та показників росту
молодняку по групах за його інтенсивністю.

20

Практичне значення одержаних результатів. Добір тварин за стійкістю
до захворювань та стресу, якісними ознаками молочної продуктивності
створює передумови удосконалення генофонду великої рогатої худоби
молочних порід, створення стад бажаного типу за резистентністю та якістю
молочної продукції. Впровадження диференційного підходу до типізації в
ранньому віці за інтенсивністю росту та неспецифічною резистентністю є
ефективним методологічним підходом при селекції тварин на індивідуальному
рівні.
Результати використано при розробці науково-практичних рекомендацій
«Визначення адаптаційної здатності племінних ресурсів молочної худоби та
молекулярно-генетичні

методи

у

системі

збереження

біологічного

різноманіття». Матеріали досліджень дисертанта використані в селекційній
роботі в племінних господарствах з розведення великої рогатої худоби –
ДП «ДГ «Христинівське» ІРГТ імені М.В.Зубця НААН» (акт впровадження від
27.12.2016), ДП «ДГ «Нива» ІРГТ імені М.В.Зубця НААН (акт впровадження
від 14.11.2018); свиней – ПСП «Дзвеняче» (акт впровадження від 16.11.2011),
СФГ «Лисогір» (акт впровадження від 16.10.2012).
Особистий внесок здобувача. Спільно з науковим керівником визначено
напрям, мету і завдання дисертаційних досліджень. Здобувачем самостійно
опрацьовано літературні джерела та проведено патентний пошук за темою
роботи; виконано експериментальні дослідження; здійснено статистичний
аналіз та узагальнення отриманих результатів. Використання матеріалів
спільних досліджень, в яких безпосередньо брав участь автор, погоджено зі
співавторами. Одержані наукові результати, що виносяться на захист, є
особистим досягненням здобувача.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень дисертації
доповідалися і одержали позитивну оцінку на щорічних засіданнях Вченої ради
щодо звітів про виконання НДР в Інституті розведення і генетики тварин імені
Зубця НААН (2010-2020 рр.). Результати досліджень дисертації доповідалися і
одержали позитивну оцінку на VIIІ конференції молодих вчених та аспірантів
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(Чубинське, 2010); ІX конференції молодих вчених та аспірантів «Сучасна
методологія, результати досліджень та перспективи виробництва» (Чубинське,
2011); Міжнародній науковій конференції «Наука, техника и инновационные
технологии в эпоху могущества и счастья» (Туркменістан 2015); XІІІ
Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та аспірантів, «Актуальні
дослідження з проблем розведення та генетики у тваринництві» (Чубинське,
2015); XIV Всеукраїнській науковій

конференції

молодих

учених

та

аспірантів «Практичні результати та методичні аспекти досліджень з
розведення, генетики та біотехнології у тваринництві» присвяченої пам’яті
академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Чубинське, 2016); Симпозиум с
международным участием «Зоотехническая наука – важный фактор для
создания сельского хозяйства европейского типа» (Молдова 2016); на конкурсі
премій Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з
фундаментальних та прикладних досліджень» відзначено дипломом ІІІ ступеня
(Київ 2016); ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми інтенсивного розвитку тваринництва» (Білоруська ДСГА, Горки,
2017); ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених
«Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві» (Харків 2020).
Публікації За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць. У тому
числі, статей у фахових виданнях – 7, монографія – 1, праці апробаційного
характеру – 8; додатково відображають результати досліджень – 2 (методичні
рекомендації).
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, огляду
літератури, матеріалів і методики досліджень, результатів власних досліджень,
аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій
виробництву, списку використаних джерел, додатків. Текст дисертації
викладений на 141 сторінці комп’ютерного тексту, він містить 35 таблиць, 14
рисунків. Перелік використаних джерел нараховує 230 найменувань, з яких 53
латиницею.

22

РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1.

Резистентність сільськогосподарських тварин

Схильність тварин до хвороб, чутливість до стресових ситуацій залежить
від стану природної резистентності організму. Резистентність відображає
захисні та пристосувальні процеси організму. Під резистентністю розуміють
стан

захисних

сил

організму,

здатність

протистояти

впливу

різних

несприятливих факторів оточуючого середовища, в тому числі, різних
патогенів. Г. Селье розглядає резистентність як стійкість до патогенного
впливу різних стресорів [129].
У наш час резистентність умовно розділяють на природну (неспецифічну)
та специфічну (імунітет).
Під природною (неспецифічною, фізіологічною) резистентністю (від лат.
resistentis – протидіючий, супротивляючийся) прийнято розуміти рівень
природних стереотипових захисних реакцій організму проти широкого спектру
несприятливих впливів зовні [139, 166]. Природна резистентність – загальна
спадкова стійкість тварин до несприятливих умов зовнішнього середовища.
Неспецифічна резистентність хоча й носить генетичний характер, але її рівень
буває різним в залежності від віку тварини, сезону року, умов годівлі та
утримання [1].
За теорією канадського вченого Г. Сельє великого значення у підтриманні
гомеостазу організму надається деяким ендогенним органам. Такими органами
є гіпофіз і надниркові залози, адаптивні функції яких визначають високий
тонус реактивності організму у відповідь на несприятливий вплив умов
зовнішнього середовища [104, 128].
1.1.1. Методи вивчення резистентності сільськогосподарських тварин.
Важливу інформацію для характерики стану неспецифічних захисних сил
організму тварин дає вивчення морфологічних та інтер’єрних особливостей
організму тварин, що може бути використано в селекції [96, 175, 176].
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За інтер’єрними показниками, зокрема гематологічними, можна скласти
уявлення щодо пристосування тварин до умов утримання. В результаті дії ряду
факторів зовнішнього середовища, змінюється склад крові. Кровотворні органи
чутливі до різних впливів на організм, тому клітинний та біохімічний склад
крові відображає зміни, що відбуваються при постійній зміні фізіологічних
процесів у організмі [14, 32, 51, 194]. Вченими ведеться пошук допоміжних
біологічних тестів, що дали б змогу підвищити точність зоотехнічних прийомів
та методів оцінки конституції, продуктивних і племінних якостей тварин. Цим
вимогам повністю відповідає кров – одна з найважливіших систем, яка
характеризує інтер’єр тварин [131].
На сучасному етапі розвитку сільськогосподарської науки все більшого
значення набуває пошук шляхів впровадження досягнень генетики в практику
племінної роботи. Маркер-асоційована селекція передбачає не лише виявлення
маркерів продуктивності, а й генетичних маркерів резистентності організму
тварин до хвороб. Для молочної худоби це, в першу чергу, генетичні маркери
для визначення схильності до маститу [63, 143, 222]. В перспективі
дослідження природної резистентності сільськогосподарських тварин до
хвороб можуть бути поглиблені за рахунок використання специфічних ДНКмаркерів [142, 186, 209, 219].
Як критерії при визначенні ступеня реактивності організму можна
використати динаміку нагромадження антитіл, коливання бактерицидної
активності сироватки крові, опсонно-фагоцитарну реакцію нейтрофілів,
спеціальну

внутрішньошкірну

пробу,

картину

крові

та

результати

цитологічних та цитохімічних досліджень імунокомпетентних клітин [59].
Одним з факторів неспецифічної резистентності є фагоцитарна активність
нейтрофілів крові. Фагоцитоз – філогенетично найдавніший механізм
клітинного захисту [3, 89]. Відкриття та дослідження фагоцитозу належить
І.І. Мечникову, він вважав, що феномен фагоцитозу є одним з механізмів
несприйнятливості організму до інфекцийних захворювань і цей висновок було
підтверджено

при

подальшому вивченні

імуногенезу [61,

184,

225].
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Дослідження виявили, що вміст загального білку, рівень бактерицидної,
лізоцимної активностей сироватки крові телят хворих на анемію не
відрізняється від показників характерних для здорових тварин. Однак за
підрахунками дослідників ЕЗК (елімінуюча здатність крові) у здорових телят
була значно вищою, порівняно з хворими, що свідчить про вищу активність
клітинних неспецифічних факторів захисту у здорових телят порівняно з
хворими [138]. У корів, хворих на аліментарну дистрофію, виявлено тенденцію
до зниження кількості лейкоцитів, а у 40,7% діагностували лейкопенію,
виявлено тенденцію до зниження бактерицидної активності. Корелятивно
відбувається

зниження

активності

лізоциму.

Фагоцитарна

активність

нейтрофілів була різко зниженою при всіх трьох стадіях виснаження [27].
Чумаченко В. Ю. та співавтори [166, 169], запропонували шкалу для
оцінки природної резистентності клінічно здорових тварин за сукупністю
гематологічних та клінічних ознак. Загальний показник резистентності у 50 і
більше балів розцінюється як нормальний рівень резистентності. За даною
методикою комплексна оцінка природної резистентності телиць української
чорно-рябої молочної породи західного регіону України показала, що тварини
у віці 6 міс. мали загальну оцінку природної резистентності 51 бал, у 9 міс. –
52, у 12 міс. – міс – 54, у 15 міс. – 55 балів [147].
При виборі методів дослідження слід мати на увазі твердження
П. Ф. Здродовського (1950), згідно з яким природна резистентність тваринного
організму, що основана на імунологічній реактивності, регулюється загально
фізіологічними законами і, в першу чергу, процесами збудження і гальмування.
Тому для оцінки імунологічної реактивності організму треба вибирати реакції,
які дозволяють робити висновок про ступінь реактивності організму в цілому
[58, 60].
Для визначення загальної імунологічної реактивності тварин можна
використати внутрішньошкірну пробу, випробувану ще в 1943 році В. І
Йоффе. Дана реакція дає можливість оцінити стан захисних сил організму
залежно від віку тварин і різних факторів зовнішнього середовища [67, 102].
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Гематологічними дослідженнями, які проводяться за загальноприйнятими
методиками,

доповнюють

характеристику

імунологічної

реактивності

організму тварин. Основні показники крові дають змогу судити про стан
організму і його захисні можливості, оскільки процеси, пов’язані з ростом і
розвитком тварини, завжди відбиваються на морфологічній картині та
білковому складі крові [178, 220]. Морфологічні та біохімічні дослідження
крові використовуються для оцінювання захисних сил організму тварин,
дозволяють встановити ефективність селекції, ступінь адаптації тварин до умов
індустріальної технології [91, 185].
Ступінь сприйнятливості організму тварин до стресу вивчається різними
методами. Одним з методів визначення чутливості свиней до стресу є
внутрішньошкірне введення в зовнішню поверхню вушної раковини розчину
формаліну (40% розчин формальдегіду) в дозуванні 0,1 мл. Реакцію
визначають за потовщенням вушної раковини через 24 год. після введення
препарату та проводять розподіл тварин на три групи: стресстійкі, стресчутливі
та сумнівно стресчутливі [69]. Відомі, також методики визначення чутливості
до стресу у свиней за використання галатанової проби та шляхом визначення
рівня в крові ферменту креатинфосфокінази (КФК) [122], однак дані методики
трудомісткі та затратні. Заслуговує на увагу метод визначення чутливості
свиней

до

стресу,

що

розроблений

В. А. Коваленко

(метод

«кризи

відлучення»), який полягає в оцінці приросту поросят на протязі 10 днів після
відлучення [75].
Відомо, що стресові реакції супроводжуються стереотиповими та
функціональними зсувами, до яких відносяться суттєві гематологічні зміни в
крові тварин [100]. Механізм виникнення стресу пов'язаний з підвищенням
секреції адренокортикотропного гормону наднирковими залозами [180], що
спричинює зміни картини крові, в тому числі, різке зниження кількості
еозинофільних гранулоцитів. Саме на значеннях цього показника і базується
стандартний тест Торна, що використовується для перевірки ефективності
захисної

системи

у

корів

і

передбачає

ін’єкційне

введення

26

адренокортикотропного гормону в організм тварин [76]. Більш доступний для
використання є еозинофільний тест на стресчутливість який передбачає
підрахунок кількості еозинофілів 1 мм3 крові без додаткового введення будьяких речовин [120, 166]. Індивідуальна мінливість кількості еозинофільних
гранулоцитів

лежить

в

основі

розподілу

тварин

за

стрес-статусом.

Використання даної методики для визначення стресчутливості проводилось
рядом дослідників [50, 100, 102, 116].
На кафедрі генетики і цитології Харківського національного університету
під керівництвом професора В. Г. Шахбазова був створений експрес-метод
визначення стану організму за змінами показника електрокінетичного
потенціалу клітинних ядер нативних епітеліальних клітин [140, 172]. На основі
ретельного вивчення електрокінетичних властивостей клітинних ядер різних
біологічних об’єктів сформована гіпотеза, згідно якої структури хроматину
нативного клітинного ядра функціонують, генеруючи в клітині та за її межами
електромагнітні коливання у широкому спектрі частот. Ці теоретичні ідеї
призвели

до

створення

оригінальних

методів

оцінки

стійкості

та

життєздатності організмів. Встановлено, що електрокінетичний потенціал ядра
в клітинах букального епітелію закономірно змінюється з віком, за умов
перевтоми, різних захворювань, дії токсичних речовин та інших екстремальних
факторів [74, 173]. Дана методика застосовується у різних галузях медицини
[74, 78, 95, 134].
В

Харківському

національному

університеті

ім.

В. Н. Каразіна

проводились дослідження на комахах. В. Г. Шахбазов та Я. Р. Бадрадинов при
дослідженнях змін біоелектричних властивостей ядер сперматогенних клітин
шовковичного шовкопряда встановили найбільш суттєвий позитивний вплив
на друге покоління після опромінення грени на четверту добу розвитку [171]. В
роботі С. Б. Аленіної підтверджено взаємозв'язок між адаптивними ознаками і
біоелектричними властивостями клітинних ядер у Drosophila melanogaster [4].
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Дослідники використовують клітини букального епітелію, як модельний
об’єкт для вивчення змін функціональної активності ядер у залежності від дії
екзогенних та ендогенних чинників [174].
1.1.2. Чинники, що впливають на неспецифічну резистентність
організму
На думку вчених, на неспецифічну резистентність значно більше
впливають умови зовнішнього середовища та вік тварини, ніж порода тварини.
При цьому слід враховувати, що чим краще створені умови для реалізації
генетичного потенціалу продуктивних якостей тварин конкретної породи, тим
вищі захисні реакції організму [71].
Доступними для використання є малоінвазійні тести
на

стресчутливість

та

гістамінова

проба

для

еозинофільний тест
оцінки

загальної

імунореактивності [102, 120, 166].
Дослідження на бугаях–плідниках симентальської породи дозволили
вченим зробити висновки, що за високого рівня показників гемопоезу та
неспецифічної резистентності підвищується стійкість організму бугаївплідників симентальської породи проти захворювань, що має великий вплив на
реалізацію генетичного потенціалу спермопродуктивності та підвищення
життєздатності потомства [109].
Резистентність тварин змінюється з віком, фізіологічним станом, порами
року тощо. Вікова динаміка природної резистентності тварин зумовлена
особливостями розвитку реактивності організму в постнатальний період [79,
147, 196]. Встановлено, що телиці української чорно-рябої молочної породи
характеризуються високою інтенсивністю росту і доброю пристосованістю до
умов зовнішнього середовища. З віком у молодняку зростали бактерицидна,
лізоцимна активності сироватки крові та фагоцитарна активність нейтрофілів
крові, фагоцитарний індекс і фагоцитарне число [68].
Відсутність

даних

щодо

стану

резистентності

організму

при

захворюваннях часто стає причиною неефективності методів лікування тварин
та профілактичних заходів. За однакових умов одні тварини не хворіють і
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зберігають високу продуктивність, інші хворіють у легкій формі зі зниженням
продуктивності, а деякі хворіють у тяжкій формі. Ця різниця зумовлена
неоднаковим рівнем захисних та адаптаційних механізмів організму [166, 228],
що може стати передумовою типізації тварин за рівнем неспецифічної
резистентності. Неспецифічна стійкість організму до впливу несприятливих
факторів зовнішнього середовища тісно пов’язана з механізмами утворення
специфічної імунної відповіді та є основою для утворення імунітету, але
імунна система новонароджених телят незріла і формується поступово у віці до
90 днів [181].
Встановлено міжпородну різницю у дослідженнях неспецифічного та
гуморального імунітету чистопородного та голштинізованого молодняку
червоної степової породи. Виявлено, що за майже однакової бета-лізинової
активності крові телят порівнюваних генотипів у чистопородного молодняку
були вірогідно вищими, ніж у помісних ровесників бактерицидна та лізоцимна
активність. Отже, молодняк червоної степової породи, в порівнянні з
голштинськими помісями, краще пристосовується до умов утримання [39, 93].
Іншими дослідженнями не встановлено суттєвої різниці за показниками
морфологічного складу крові між чистопородними тваринами, а також їх
помісями з голштинами, що свідчить про однорідність цих показників в
молочної худоби різного генотипу [92]. Дослідженнями морфологічних
показників і математичних індексів червоної крові сільськогосподарських
тварин встановлено функціональну нерівномірність еритроцитів різних видів, а
в межах виду

їх залежність від віку і фізіологічного стану [87, 221].

В умовах високотехнологічних молочних комплексів, особливо за умов
роботизованого

доїння,

тварини

піддаються

значним

стресовим

навантаженням, які впливають на продуктивність та тривалість господарського
використання.

Встановлено

симентальської

та

міжпородну

української

чорно-рябої

різницю
молочної

у

стресостійкості
породи.

Корови

симентальської породи виявилися стресчутливіші, ніж корови української
чорно-рябої молочної породи. Встановлено, що за терміном промислового
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використання та прижиттєвим надоєм корови чорно-рябої породи вірогідно
переважали корів симентальської породи [162].
Стресові фактори, що впливають на організм в процесі росту та розвитку,
можуть призводити до зниження резистентності, порушення відтворення,
зменшення тривалості продуктивного використання та погіршення якості
продукції [177]. Як стрес-фактор розглядають абіотичні чинники (температура
та вологість повітря, аміак, сірководень, світло, перегрупування) [188].
Вченими встановлено [165], що тварини, які піддавалися стресу низькими
температурами (18-14º), мали нижчий рівень неспецифічної резистентності,
ніж тварини за більш високих температур. Встановлено, що високопродуктивні
корови більш чутливі до теплового стресу. Крім того, виявлено, що
симентальська порода, з точки зору молочної продуктивності та кількості
соматичних клітин більш стійка до теплового стресу, ніж голштинська [193,
207].
На продуктивні показники, резистентність та збереженість свиней суттєво
впливає

мікроклімат.

Встановлено,

що поросята,

які утримуються

у

некомфортних умовах вирощування, відстають у розвитку за живою вагою на
16,5% (р≤ 0,05), середньодобовими приростами – на 27,3%, а збереженість не
перевищує 80,6%. Низькі температури повітря мають інгібуючу дію на
становлення клітинних і гуморальних факторів неспецифічної природної
резистентності організму [164]. Найбільші значення комплексного показника
відтворювальних якостей свиноматок (111,94±5,59) та індексу резистентності
поросят – ІР (162,96±8,14) виявлено у тварин, яких утримували за високих
показників індексу санітарно-гігієнічного благополуччя - J (0,78-1,00) [7].
На формування імунологічної реактивності, інтенсивність росту та
розвитку тварин та подальшу продуктивність впливає спосіб вирощування в
ранньому віці. Так тварини, що утримувались в окремих клітках, більш стійкі
до захворювань та інтенсивніше ростуть у порівнянні з аналогами з приміщень
[62, 223]. Встановлено вплив технологічних умов утримання тільних корів на
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неспецифічну резистентність та гормональний фон новонароджених телят
[204].
Одним з дієвих факторів, що викликає зміни у процесі росту та розвитку
організму тварин є стрес. Прямий кореляційний зв’язок виявлено між типами
стресостійкості корів та коефіцієнтом спаду енергії їх росту у ранньому віці.
Встановлено, що високостресостійкі телиці інтенсивніше розвиваються саме у
перші шість місяців життя [155].
На природну резистентність тварин впливає багато чинників: якість
годівлі, умови утримання тварин, спадковість. Порушення в організмі тварини
мікроелементів та

вітамінів супроводжується порушеннями клітинного

імунітету [191, 197, 198, 216]. Встановлено, що важливими компонентами
раціону, які впливають на процеси обміну речовин та природну резистентність,
є мікроелементи особливо залізо, мідь та цинк [42]. Залізодефіцитний стан
істотно впливає на фагоцитоз, знижується бактерицидна активність сироватки,
а у лімфоцитах, моноцитах та сегментоядерних нейтрофілах зменшується вміст
феритину, що, в свою чергу, спричиняє порушення функціональної активності
фагоцитів та клітинного імунітету [48, 118].
Встановлено, що додавання свиноматкам до основного раціону хелатних
сполук заліза сприяє підвищенню активності клітинних та гуморальних
факторів неспецифічної резистентності в їх організмі [101]. Встановлено, що
рівень природної резистентності телят в перші дні життя залежить, зокрема, від
умов годівлі їх матерів [107]. Клітинний імунітет та система фагоцитозу у
телят формується ще до моменту народження і активуються своєчасним
прийомом перших порцій молозива. Гуморальний імунітет має ніби
«очікуючий» характер [12, 205, 183].

На формування неспецифічної

резистентності телят позитивно впливають поліоксидоній, рекомбінантний
інтерлейкін-2, що введений коровам за декілька днів до отелу, а також
безпосереднє введення телятам на ранньому етапі постнатального періоду [206,
208, 226].
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Дослідження свідчать, що застосування хіміотерапевтичних препаратів
негативно впливають на рівень природної резистентності [167]. Імунізація
свиней вакцинними штамами ентеровірусів і Е. coli виявила обернену
кореляцію між показниками природної резистентності та імунологічної
реактивності.

При

цьому

ентеровірусу

і

coli

Е.

утворення

титрів

супроводжується

специфічних

зниженням

антитіл

рівня

до

природної

резистентності [168].
При

застосуванні

новітніх,

інтенсивних

технологій

вирощування,

молодняк великої рогатої худоби піддається суттевій дії стрес-факторів, що
негативно позначається на розвитку, збереженості поголів’я та формуванні
його продуктивних якостей у майбутньому. Нівелювати негативний вплив дії
стрес-факторів можна за рахунок застосування пробіотику та препаратів селену
[82]. Доведено позитивний вплив щоденного перорального застосування
пробіотику відлученим телятам протягом 30 діб на наслідки адаптаційного
періоду після стресу, зумовленого фізіологічними та кормовими стресорами та
зміною умов годівлі [144]. Застосування пребіотиків у свиней також дало
позитивний результат, . виявлено підвищення неспецифічної резистентності до
умовно-патогенної мікрофлори [151].
Відлучення поросят-сисунів від свиноматок супроводжується стресом, що
призводить до погіршення засвоєння кормів, зниження темпів росту, а також
захворюваності. Дослідженнями виявлено, що функціональні амінокислоти,
такі, як аргінін, цистеїн та глутамін, підвищують імунітет слизової оболонки
кишківника, стимулюють проліферацію ентероцитів та покращують бар’єрну
функцію кишківника у поросят при відлученні [229].
Встановлено позитивний вплив на гуморальні та клітинні фактори
неспецифічної резистентності телят цитотоксичної сироватки гіпофіза та
гліциризинової кислоти [182, 230].
Позитивний вплив на організм тварин створюють комплексні рослинні
екстракти, в тому числі, біофлаваноїди та препарати ехінацеї пурпурової [10,
16, 18, 210]. Відомі дані про позитивний впливу дигідрокверцитину на стан
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природної резистентності корів. Встановлено, що додавання до раціону
лактуючих корів біополімеру даугарської модрини, що містить до 1,5%
дигідрокверцитину,

сприяло

підвищенню

функціональної

активності

механізмів природної резистентності організму [83]. Також є результати
позитивного впливу імуномодуляторів на організм телят та поросят. Дані
препарати сприяють більш інтенсивному росту та розвитку, профілактиці
кишкових та респіраторних захворювань, активують клітинні та гуморальні
фактори неспецифічної резистентності [16, 23, 144, 195].
Підвищенню природної резистентності тільних корів у сухостійний період
сприяв вплив імпульсних електричних струмів, що дає змогу значно підвищити
плодючість тварин за рахунок активації неспецифічних систем адаптації та
сприяє профілактиці імунодефіциту у післяродовому стані [94].
1.2.

Зв’язок схильності до стресу, хвороб з проявом господарськи
корисних ознак

Багато аспектів формування та підвищення резистентності, її зв’язку з
реалізацією продуктивних ознак залишаються не з’ясованими. Стресові
фактори, що впливають на тварин, особливо на ранніх періодах росту та
розвитку,

є

стримуючими

факторами

неспецифічної

стійкості

та

продуктивності [122].
Дослідження

кореляційних

зв’язків

між

показниками

природної

резистентності та генетико-селекційними ознаками тварин має велике значення
для селекційної практики та необхідні для розробки тестів, які дали б змогу
оцінювати тварин за сукупністю імунологічних даних [20].
Відомо, що природна резистентність тварин обумовлена, з одного боку,
сукупністю гематологічних особливостей, які включають морфологічні,
біохімічні та

імунологічні показники,

а

з

іншого

–

фізіологічними

властивостями організму [29]. Тому, при оцінці характеру корелятивних
зв’язків між жирномолочністю та імунобіологічною реактивністю корів різних
морфо-фізіологічних типів дослідники опираються на комплекс імунологічних
показників, які найповніше характеризували залежність між загальною
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системою резистентності та природними особливостями великої рогатої
худоби. Виявлений тісний корелятивний зв’язок та найвищі його значення між
імунологічними показниками та живою масою і вмістом жиру в молоці у корів
української чорно-рябої молочної породи [111]. Встановлено найбільшу
корелятивну залежність між промірами статей тіла та показниками імунного
статусу корів молочного та сухого молочного типів [112].
Встановлено додатній статистично значущий кореляційний зв’язок між
імунологічними характеристиками крові телят та їх надоєм в майбутньому.
Найбільший зв’язок відмічений між показниками молочної продуктивності та
бактерицидною активністю сироватки крові [214].
За даними І. В. Гузєва період раннього постембріонального розвитку телят
характеризується досить напруженим процесом становлення імунобіологічної
функції організму із статевими відмінностями. Так, у бугайців на початкових
етапах

постнатального

розвитку

відмічено

нижчий

рівень

природної

резистентності у порівнянні з теличками. Проте, темпи формування потенціалу
природної резистентності у віковому аспекті у бугайців вищі, ніж у теличок,
особливо до 3- місячного віку, що вказує на доцільність раннього врахування
статі тварин при спрямованому вирощуванні [47].
Між показниками резистентності та молочною продуктивністю виявлені
зв’язки у корів молочних порід, створених на основі місцевої лебединської
породи [90]. Дослідження продуктивності та резистентності корів-первісток
української червоно-рябої молочної породи в західному регіоні України
показали, що тварини мають високий генетичний потенціал, оцінка природної
резистентності первісток, залежно від періоду лактації була 61–64 бали.
Коефіцієнт кореляції між величиною надою, виходом молочного жиру і
загальною оцінкою природної резистентності в ході лактації мав додатнє
значення, а між вмістом жиру в молоці і загальною оцінкою природної
резистентності коливався від від’ємного до додатнього значення [85].
Дослідження взаємозв’язку між рівнем резистентності організму помісних
корів червоної польської породи та їх молочною продуктивністю встановлено,
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що корови з вищою молочною продуктивністю мають більш розвинуті
механізми імунобіологічної реактивності організму [55].
Інше дослідження не виявило вірогідного впливу рівня продуктивності на
рівень неспецифічної резистентності, хоча з підвищенням продуктивності в
організмі і виникає напруження обмінних процесів та показників, що
характеризують

резистентність

тварин,

в

наслідок

цього

знижуються

показники чутливі до фізіологічного навантаження, але вони компенсуються
іншими показниками, не порушуючи гомеостаз природної резистентності
тварини [52]. Схожої думки дотримуються М. В. Чорний та В. І. Герасимов, які
вважають, що природна резистентність не завжди корелює з продуктивними
показниками та стійкістю тварин до біотичних та абіотичних чинників. В їхніх
дослідженнях виявлені особини різних генотипів з високою продуктивністю
при

зниженому

резистентності

імунному
корів

статусі

різних

[163].

Дослідженнями

селекційних

груп

природної

прикарпатського

внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи,
виявлена позитивна кореляція показників природної резистентності з надоєм і
вмістом жиру в молоці. Встановлено, що у корів з часткою спадковості
голштинів 75-87,5% показник резистентності вищий порівняно з 1/2- та 5/8кровними тваринами [97].
Різна реактивність корів на дію стрес-факторів суттєво впливає на
клітинні та гуморальні фактори неспецифічної резистентності та білковий
склад сироватки крові. Встановлено, що молозиво стресчутливих корів
характеризується зниженим вмістом імуноглобулінів, а телята народжені
стресчутливими коровами, мають знижені показники бактерицидної та
лізоцимної

активностей

сироватки

крові

та

фагоцитарної

активності

нейтрофілів, що є факторами схильності до захворюваності телят диспепсіями
[99]. Незалежно від генотипу стресостійкі кнурці, порівняно зі стресчутливими
та стресневизначеними, мають кращі показники м’ясної продуктивності [30].
Встановлено вірогідну залежность між живою масою поросят при народженні
та в 2 місяці з вмістом загального білку в сироватці крові [6]. В іншому

35

дослідженні не виявлено позитивного зв’язку між цими ж ознаками, за якими
можна було б прогнозувати інтенсивність росту тварин у ранньому віці [117].
Встановлено, що загальна імунологічна реактивність корів зворотньо
пов’язана з основними показниками молочної продуктивності. Так, сильно
реактивні

тварини

вірогідно

поступаються

за

продуктивністю

слабо

реактивним тваринам. Прослідковується чітка тенденція до збільшення з віком
кореляційного взаємозв’язку та сили впливу реактивності на продуктивність
[15].
1.2.1. Селекція за показниками неспецифічної резистентності
Ознаки неспецифічної резистентності необхідно враховувати як додаткові
маркерні тести з метою поліпшення молочної продуктивності, життєздатності
та відтворювальних якостей корів. За ознаками інтенсивності синтезу
природних імуноглобулінів у тварин високорезистентної групи тривалість
господарського використання була довшою на 15,0%, величина довічного
надою молока була вищою на 31,8% у порівнянні із слабореактивною групою
[38].
Показані можливості та доведена необхідність одночасної селекції худоби
на молочну продуктивність та інтегрально визначену природну резистентність
організму, що в кінцевому результаті дасть змогу значно підвищити строк
ефективного виробничого і племінного використання тварин [46].
В стресових

умовах за

низьких

температур

корови

з

низькою

стресостійкістю є більш вразливими, що призводить до зниження надоїв.
Дослідники рекомендують здійснювати планову стандартизацію молочних
стад з точки зору толерантності до стресу шляхом відбору. Рекомендують
відбір плідників, дочки яких характеризуються високою адаптаційною
здатністю [187].
Проаналізувавши

зв’язки

показників

природної

резистентності

з

показниками молочної продуктивності вчені дійшли висновку, що є
кореляційна залежність різної сили та спрямованості, що дозволяє при
селекційному відборі посилювати дію бажаних показників. Результати
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досліджень М. С. Вільвер показують, що прямий зв'язок між показниками
молока та крові хоча і не високий, проте, підтверджує можливість відбору
тварин

за

корельованими

продуктивності

буде

ознаками,

тобто

супроводжуватись

підвищення

посиленням

молочної

неспецифічної

резистентності [24, 70].
За даними А. В. Герасимчука, Ю. П. Полупана показники загальної
імунологічної реактивності бугайців у віці 8 міс. прямо пов’язані з розвитком
статевої

системи

і

подальшою

спермопродуктивністю,

що

зумовлює

можливість використання їх для раннього прогнозування відтворної здатності
племінних бугаїв до початку статевого використання [37].
Для прогнозування продуктивних та племінних якостей свиней у
ранньому віці запропоновано використовувати біохімічні та морфологічні
показники крові [141]. Встановлено, що біохімічні показники крові у свиней
вказують на існування породних та вікових особливостей і узгоджуються з
напрямом

продуктивності

тварин,

та

є

ефективними

для

раннього

прогнозування високої якості м’яса [28, 153].
Використання в селекційних схемах свиней великої білої породи
естонської та англійської селекції сприяло не лише збільшенню продуктивності
[44], а й позитивно вплинуло на зміни ґематологічних показників у бік
підвищення потенційних біологічних можливостей крові [11].
Прикладом селекції на стійкість до захворювань та екстремальних
факторів є тварини південної м’ясної породи, що створена на основі
міжвидової гібридизації червоної степової та її помісей з кубинським зебу. Ці
тварини в умовах екстремального клімату демонструють високу природну
стійкість

до

високих

температур

[31].

При

дослідженнях

природної

резистентності корів таврійського типу встановлено високе значення індексу
теплостійкості, що вірогідно підвищувався за теплового навантаження та
забезпечував температурний гомеостаз тварин. Встановлені високі значення
коефіцієнтів кореляції індексу теплостійкості з показниками імунологічної
реактивності вказують, що саме теплове навантаження є фактором,

який
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активує механізми захисту організму та його адаптацію до впливів середовища.
Тварини таврійського типу в умовах високих температур демонструють високу
резистентність, м’ясну продуктивність та відтворну здатність [22].
Відбір тварин за ознаками продуктивності з акцентом на неспецифічну
резистентність може підвищити стійкість сільськогосподарських тварин до
хвороб за умов включення до селекційного процесу не лише ознак
продуктивності, а й ознак природної резистентності [201, 218].
1.3.

Зв’язок між продуктивністю корів і рівнем соматичних клітин

в молоці та фактори, що на нього впливають
В умовах ринкової економіки пріоритетним завданням є підвищення рівня
молочної продуктивності корів та отримання конкурентоздатної високоякісної
молочної продукції на рівні європейських країн. Одним из негативних
чинників, що уповільнює розвиток галузі молочного скотарства, є мастити
[119]. Відомо, що захворюваність на мастит спричинює значні збитки [154].
Отже, актуальним є вивчення факторів, що сприяють поширенню маститів, та
пошук селекційних шляхів покращення ситуації в стадах.
Показник кількості соматичних клітин (КСК) відображає відсоток корів у
стаді з порушеним імунним статусом молочної залози [199]. Дослідження
чорно-рябої худоби та бурої швіцької породи показали, що на протязі року, в
залежності від стада та пори року, відсоток тварин з порушеним імунним
статусом молочної залози становить 45,8−77,3%. З високим рівнем природної
резистентності молочної залози виявлено відносно невелику кількість корів:
10,2% чорно-рябої та 17,9% бурої швицької породи [130].
Між продуктивністю корів та рівнем соматичних клітин в молоці існує
чітка залежність, при цьому спостерігається не лише зниження надоїв, але й
суттево змінюються фізико-хімічний склад та властивості молока [41, 80],
погіршуються його технологічні властивості та якість молочної продукції
[108]. Встановлено, що на вміст соматичних клітин в молоці впливає
технологія отримання молока, а менша кількість соматичних клітин в молоці
виявлена за роботизованого доїння за безприв’язного утримання [2].
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Встановлено, що наявність субклінічних маститів в господарствах
залежить від стадії лактації корів, найбільша кількість прихованих маститів
виявлена на другому-четвертому місяцях лактації зі зниженням в середині
лактації. На частоту субклінічних маститів впливає кратність доїння. Найбільш
стійкі до захворювання низькопродуктивні тварини з продуктивністю 3000 кг
молока та менше за лактацію; зі збільшенням молочної продуктивності
кількість захворювань зростає [26]. Встановлено, що вміст жиру в молоці
хворих на мастит корів на 25 % нижчий, ніж у здорових тварин. Рівень сухого
залишку на 24 %, густина на 10 %, а вміст білка на 12 % знижені у хворих на
мастит корів [98]. У дослідженнях А.І.Портного встановлено, що кореляційний
звязок між рівнем соматичних клітин в молоці та надоєм змінювався від r = 0,63 до r = +0,44, а перевищення фізіологічно нормального рівня соматичних
клітин в молоці для здорових корів призводить до стійкого зниження їх
молочної продуктивності. Виявлений позитивний кореляційний звязок КСК з
бактеріальним обсіменінням. Також при збільшенні кількості соматичних
клітин в молоці кількість молочного цукру в ньому стабільно знижується [125].
Найбільш

важливими

якісними

характеристиками

молочної

продуктивності є вміст жиру та білка в молоці, оскільки оплата за сире молоко
здійснюється на основі процентного співвідношення жиру та білка. Для
українських виробників молока запроваджено єдині норми вмісту жиру та
білка в сирому коров’ячому молоці: жиру – 3,4 %, білка – 3,0 % [35, 54]. В
країнах ЄС прийнято уніфіковані вимоги до якості молока і молочної
продукції. Так, базисна жирність молока у Бельгії становить 3,6%, у
Великобританії – 3,9%, Франції і Нідерландах – 3,8%, у Німеччині — 3,7%, у
Швейцарії — 4,0%. Вміст білка в молоці нормується від 3,2 % у Франції до
3,7% у Великобританії [19, 200, 179]. За показниками відсоткового вмісту білка
в молоці корів українська молочна продукція здебільшого не відповідає
європейським стандартам. Необхідним є подальше удосконалення генофонду
молочних

порід

за

якісними

ознаками

молочної

продуктивності

резистентності для підтримання конкурентноспроможності галузі.

та
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На фізико-хімічні показники молока та захворювання корів на мастит
вірогідно впливає вік тварини, стадія лактації, сезон року та оператор
машинного доїння. Вміст соматичних клітин у корів 6 лактації і старше в два
рази перевищує кількість соматичних клітин у первісток [68, 152, 158, 224]. На
вміст соматичних клітин у молоці достовірно впливає батько та номер лактації,
істотний вплив має оператор групи [136]. За даними О.І. Скляр у молоці
здорових корів найменша кількість соматичних клітин виявляється на початку
доїння, потім кількість збільшується. Найбільша кількість соматичних клітин
знаходиться у паренхімному молоці [135]. А в дослідженнях інших вчених не
виявлено чіткої закономірності розподілу соматичних клітин у порціях молока
протягом доїння, та встановлено, що годівля і захворювання вим’я більш
впливові фактори на кількість соматичних клітин, ніж місяць лактації, за
винятком молозивного періоду і стародійного молока. Не виявлено залежності
кількості соматичних клітин від часу доїння, показник може змінюватися
протягом дня [56].
Відомо про генетичну схильність тварин до підвищеного вмісту
соматичних клітин в молоці та до маститу [212, 227]. Схильність до маститів у
корів обумовлена їх генеалогічною належністю. Так, за даними В.О.Закопайло,
кількість соматичних клітин в молоці корів залежно від лінійної належності
варіює від 230,6 тис./мл (Рефлекшен Соверінг 198998) до 340,5 тис./мл (Уес
Ідеал 933122). Встановлено, що вплив батька на вміст соматичних клітин в
молоці дочок за лактацію склав 14,3% [57].
Для розробки методів селекції на стійкость до маститів досліджується
звязок кількості соматичних клітин з продуктивністю корів. Так,

у

дослідженнях О.О. Кулешової та співавторів, з метою оцінки бугаїв-плідників
за продуктивністю та стійкістю до маститів їх дочок, досліджено зв'язок
кількості соматичних клітин в молоці з продуктивністю айширських корів.
Виявлено, що найвищий рівень продуктивності дочок усіх бугаїв-плідників був
за кількості соматичних клітин до 250 тис. в мл, а при збільшенні кількості
соматичних клітин до 500 тис. в мл відмічене зниження надою на 340-680 кг,
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вміст жиру та білка знизився на 0,1 % і 0,02%, а захворюваність на мастити
знаходилась на рівні 8,5-16,5%. Дослідники пропонують використовувати
кількість соматичних клітин в молоці при оцінці бугаїв-плідників за
схильністю дочок до маститу [88]. За умов селекції на високу продуктивність
та дії технологічних стресорів, знижується природна резистентність організму,
що може проявитися у збільшенні кількості соматичних клітин в молоці та
спричинити збитки для господарства.
Таким чином, аналіз доступних літературних джерел демонструє
епізодичний

характер

досліджень

резистентності

сільськогосподарських

тварин. В процесі інтенсифікації галузі тваринництва за дії технологічних
стресорів відбувається зниження загальної життєздатності тварин. Вивчення
показників неспецифічної резистентності організму проводять з метою оцінки
загального імунологічного статусу особини. Недостатньо вивчені процеси
формування резистентності та стресостійкості в ранньому віці. В той же час,
недостатньо висвітлені результати досліджень, що вказують на взаємозв’язок
показників продуктивності та резистентності. У вітчизняних джерелах обмаль
даних щодо використання показників стресостійкості та резистентності в
селекційному процесі. В той же час ці ознаки включено в селекційні програми
країн з розвиненим молочним скотарством. Отже, дослідження співвідносної
мінливості природної резистентності та господарськи корисних ознак є
актуальним для вивчення механізмів адаптації організму тварин до умов
експлуатації та вирішення завдань практичної селекції.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Місце проведення і матеріал досліджень
Дослідження проведені впродовж 2010–2020 рр, згідно загальної схеми
(рис.2.1.).

Експериментальні

дослідження

проведені

на

2

видах

сільськогосподарських тварин (свині, велика рогата худоба).
Таблиця 2.1.
Загальне поголів’я досліджуваних тварин
Свині
Господарство

Порідна належність

Поголівʼя

ПРО «ПГ Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври»

Велика біла порода (УВБ-2)

28

СФГ «Лисогір»

Велика біла порода (УВБ-1)

22

ПР ТДВ «Русь»

Велика біла порода (УВБ-1)

20

Велика біла порода (УВБ-2)
Велика чорна порода,
Гібридний молодняк (ВБхВЧ)хП

70

ПР ПСП «Дзвеняче»

Велика рогата худоба
ДП «ДГ «Христинівське»
ІРГТ імені М.В.Зубця
НААН»

Українська червоно-ряба молочна
порода

350

ДП «ДГ «Нива» ІРГТ імені
М.В.Зубця НААН»

Українська червоно-ряба молочна
порода

386

Голштинська порода

51

Українська червоно-ряба молочна
порода

30

ПрАТ «Агро-Регіон»
ПРО «ПГ Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври»
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ЕНЯ

БАСК

Рв

Еозинофільний
тест

Господарськи корисні
ознаки

–
–
–
–

ВРХ
Інтенсивність росту
Жива маса
Відтворювальна здатність
Молочна продуктивність
(надій, якість молока)

–
–
–

Свині
Інтенсивність росту
Жива маса
Відтворювальна здатність

співвідносна мінливість
індивідуальні особливості стійкості до
захворювань та стресу
вплив умов утримання та адаптогенів

Неспецифічна резистентність та стресостійкість

–

ЛАСК

–

ФА

–

ефективність та
інформативність тестів

Тести для оцінювання загальної життєздатності та неспецифічної
резистентності

Інтегральна оцінка племінних ресурсів на
індивідуальному рівні

Рис. 2.1 Загальна схема досліджень

2.2. Гематологічні дослідження
Гематологічні дослідження проводилось на базі лабораторії селекції
червоно-рябих порід Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця
НААН та в лабораторії мікробіології Інституту рибного господарства НААН.
Відбір зразків крові. Забір крові проводили вранці до годівлі з яремної чи
хвостової вени у великої рогатої худоби, у свиней – з вушної вени. При взятті
крові дотримувалися правил гігієни, антисептики та асептики, гуманного
поводження з тваринами.
Для отримання цільної крові у пробірку попередньо вносили один з
антикоагулянтів: у розрахунку на 15-20 мл крові 2-3 краплі 1%-го розчину
гепарину або 2%-го розчину цитрату натрію[166].
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Приготування мазків. Для приготування мазків крові скельця кип’ятили
протягом

15-20

хвилин,

промивали

проточною

водою,

ополіскували

дистильованою водою. Сухі скельця знежирювали (спирт-ефір), за добу
протирали чистою тканиною та використовували.
Для приготування мазка на скло наносили невелику краплю крові,
відступивши 1,5-2 см від вузького кінця. Для розмазування краплі брали
шліфоване скло трохи вужче, ніж предметне, на яке нанесена крапля крові.
Шліфоване скло вузьким краєм ставили під кутом 45º ліворуч від краплі, злегка
просували його вправо до торкання з нею (вичікуючи, поки крапля не
розпливеться по всьому ребру) і легким швидким рухом проводили склом від
краплі до іншого кінця скла. Висушували мазок за кімнатної температури, на
звороті скельця позначали маркером номер тварини, дату взяття крові.
Фіксація та фарбування. Для фіксації мазків застосовували суміш
Нікіфорова (спирт − ефір 1:1) (10-30 хв.).
Для фарбування мазків користувалися готовою фарбою РомановськогоГімза (ООО «Хімторг», Росія): азур ΙΙ − 0,8 г, еозин – 3 г, гліцерин хімічний
чистий − 250 г, метиловий спирт нейтральної реакції − 250 мл. Наносили
краплю фарби на 20 хвилин, для змивання її з мазків застосовували воду
нейтральної реакції. Для нейтралізації води додавали по краплях 1% -й розчин
оцтової кислоти або 1%-й розчин натрію двовуглекислого [166].
Підрахунок формених елементів крові. Кількість формених елементів
(лейкоцитів, еритроцитів) підраховували в камері Горяєва. Лейкоцити рахували
у 100 великих квадратах за малого збільшення мікроскопа (ок. 15, об. 8) у
притемненому полі зору. Кількість лейкоцитів у одному мікролітрі крові (Х)
визначають за формулою:
Х=

де

(2.1)

а – кількість підрахованих лейкоцитів; с – розбавлення крові (у 10 або 20
разів); n – кількість квадратів (100); s – площа великого квадрата (1/25 мм2 ); h
– висота камери (0,1 мм).
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Кількість еритроцитів (Х) в 1 мкл крові визначають за формулою:
де

X=

(2.2)

а – кількість еритроцитів, підрахованих у п’яти великих квадратах; с –
розбавлення крові (у 200 або 100 разів); n – кількість квадратів, у яких
рахували еритроцити; s – площа великого квадрата (1/25 мм2 ); h – висота
камери (0,1 мм) [5, 110].
2.3. Визначення неспецивічної резистентності організму
2.3.1. Фагоцитарна активність нейтрофілів. Цей метод застосовували
для оцінки функціонального стану мононуклеарних фагоцитів (моноцитів)
[166].
Використовували гепаринізовану кров (10–15 МЕ/мл), відмиті лейкоцити;
0,85% - вий розчин хлористого натрію стерильного, звісь мікроорганізмів.
В якості об’єкту фагоцитозу ми використовували стандартизований зразок
лактобактерій (L. acidophilus, L. Bifidus, L. Bulgaricus 106). У стерильну
пробірку додавали 0,2 мл гепаринізованої крові (або крові з цитратом натрію)
та 0,1 мл розчину обєкту фагоцитоза. Пробірку обережно струшували та
ставили в термостат на 30 хв, для кращого контакту струшували кожні 10 хв,
потім пробірку центрифугували 7 хв при 3000 об/хв., після чого відсмоктували
верхній шар плазми, а з середнього шару (лейкоцитів) робили тонкі мазки на
предметні скельця.
У фарбованих мазках враховували 200 нейтрофілів та кількість мікробних
тіл, що вони фагоцитували [49, 110, 166]. Дослідження проводилися за
використання мікроскопа МБИ-6 (×200, ×900).
Враховували активність та інтенсивність фагоцитозу. Фагоцитарна
активність (ФА) показує відсоток активних фагоцитів до загальної кількості
підрахованих лейкоцитів. Інтенсивність фагоцитозу (ІФ) – середня кількість
мікроорганізмів, що
[166].

поглинуто (фагоцитовано) однією активною клітиною
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2.3.2. Бактерицидна активність сироватки крові
Бактерицидну

активність

сироватки

крові

(БАСК)

визначали

фотонефелометричним кюветним методом [137].
Готували добову бульйонну культуру кишкової палички. Для цього
стерильним фізіологічним розчином змивали з добової агарової культури звісь
мікробів, котру стандартизували за оптичним стандартом до 2 млрд мікробних
тіл у 1 мл. Потім бактеріальною петлею діаметром 4 мм проводили посів на
раніше приготовлений м’ясо-пептонний бульон (по 5 мл у пробірці). Після
додавання добової культури вміст кювет старанно перемішували і вимірювали
оптичну щільність на ФЕК-56 (за зеленого фільтру), контроль - дистильованої
води. Після вимірювання на ФЕК кювети ставили в термостат на 3 години за
температури 37 °С. По закінченні інкубації знову визначали оптичну щільність.
Розрахунок БАСК проводили за формулою:
А=100 –

100, де

(2.3)

А – бактерицидна активність, Д – оптична щільність, Т – час інкубації, год.
2.3.3. Лізоцимна активність сироватки крові
Лізоцимну

активність

сироватки

крові

(ЛАСК)

визначали

нефелометричним методом [53].
Визначення лізоцимної активності сироватки крові проводилась у кюветах
з робочою довжиною 10 мм. Готувалась звісь добової культури М. lysodeikticus
наступним чином: змивалась 0,5%-вим розчином хлористого натрію, після чого
отриману суспензію стандартизували до вмісту в 1 мл 1 млрд мікробних тіл.
Стандартизацію проводили за використання ФЕК до екстинкції 0,320.
Розрахунок проценту лізису мікробних тіл проводили за формулою:
Л=

 Д 0  Д1   100  Д ко  Д к1   100
Д0



Д ко

, де

(2.4)

Л – процент лізису; Д0 – оптична щільність вмісту дослідних кювет до
інкубації; Д1 - оптична щільність вмісту дослідних кювет після інкубації; Дко -
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оптична щільність вмісту контрольних кювет до інкубації; Д к1 - оптична
щільність вмісту контрольних кювет після інкубації.
2.4. Оцінка загальної реактивності організму
Тестом загальної імунологічної реактивності була ін’єкція гістаміну у
складку шкіри (гістамінова проба). За силою відгуку на ін’єкцію – потовщення
шкірної складки, швидкістю розсмоктування набряку складають уявлення
щодо імунореактивності організму тварини [103, 123].
Методика постановки гістамінової проби.
1. Вистригали шерсть на шиї тварини.
2. Замірювали товщину шкірної складки штангенциркулем.
3. Вводили 0,1 мл розчину гістаміну з розведенням 1:1000.
4. Замірювали товщину шкірної складки через 60 хв. після ін’єкції
гістаміну.
5.

Розраховували абсолютну та відносну величину потовщення шкірної
складки:
Ра = Ті - Тн; Рв = Ра/Тн×100%, де

(2.5)

Тн – товщина шкірної складки до ін’єкції гістаміну; Ті – товщина шкірної
складки після ін’єкції гістаміну; Ра – реакція абсолютна; Рв – реакція відносна.
2.5. Еозинофільний тест на чутливість до стресу
Еозинофільний тест побудований на тому явищі, що стресовий вплив на
тварину відображається на кількості еозинофільних клітин у крові. Для
постановки цього тесту використовували гепаринізовану кров. Проби крові
обробляли робочим розчином (основний розчин: еозин калію – 0,5 г, формалін
концентровангий (40%) – 1,5 г, дистильована вода – 100мл, робочий розчин: 2
частини основного розчину, 2 частини ацетону, 6 частин дистильованої води),
що викликає лізис всіх форм лейкоцитів окрім еозинофілів [120, 166].
Підрахунок кількості еозинофілів проводили у камері Горяєва (×150-200),
перерахунок на 1 мм3 крові – за формулою:
Х = 21*а /F, де

(2.6)
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Х – кількість еозинофілів у 1 мм3 досліджуваної крові;
а – кількість еозинофілів, по всій сітці камери Горяєва;
F – об’єм рахункової камери;
21 – ступінь розведення досліджуваної крові робочим розчином.
При оцінюванні окремих тварин до стресстійких відносили тих, що мають
вміст еозинофільних клітин вищий за середній, а до стрес чутливих

нижчий

за середні показники по конкретному стаду або групі досліджуваних тварин
[36, 76].
2.6. Цитобіофізичний метод визначення загальної життездатності
Для проведення цитобіофізичного аналізу найбільш придатні епітеліальні
клітини, а серед них – клітини букального епітелію. Пробу цих клітин
одержували тупим шпателем, це цілком безкровно, не травматично і
безболісно. Далі цю пробу клітин розводили у краплі фізіологічного розчину та
переносили у спеціальну камеру приладу «Біотест-1», що розроблений на
кафедрі генетики та цитології Харківського національного університету під
керівництвом професора В.Г. Шахбазова [140] для внутрішньоклітинного
електрофорезу. Камеру встановлювали під об’єктив мікроскопу (×200-400),
вмикали прилад, спостерігали за переміщенням клітинних ядер у нативних
клітинах. Ядра зміщувались у бік аноду, що свідчить про їх негативний
електричний заряд. Електрофорез проводиться за режиму (напруженість 15
В/см, сила струму 100 мкА), що дозволяє клітинам досить довго зберігати
життєздатність. Після аналізу 100 клітин, прилад давав звуковий сигнал і
висвічував показник ЕНЯ% (електронегативних клітинних ядер) у пробі
клітин.
2.7. Визначення якості молока
Аналіз якісного складу молока корів проводився за використання
автоматичного інфрачервоного аналізатору якості молока «Lactoscope Cn-2.1»
(Deltainstrumentas, Нідерланди) в лабораторії селекції червоно-рябих порід
Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. Визначали вміст (%)
в молоці: жиру, білка, лактози, сухого знежиреного молочного залишку
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(СЗМЗ). Для визначення

соматичних клітин у молоці застосовували

«Мастоприм»-тест (за ГОСТ 23453-90). В залежності від кількості соматичних
клітин в 1 мл молока було виділено три групи тварин: І група (<500 тис. кл/мл),
ІІ група (500 тис. кл/мл - 1 млн. кл/мл), ІІІ група (>1 млн. кл/мл).
2.8. Визначення динаміки живої маси молодняку
Для вивчення закономірностей зміни живої маси молодняка великої
рогатої худоби використовували дані контрольного зважування тварин за
даними первинного зоотехнічного обліку в господарствах. В дослідах на
свинях зважування проводилося безпосередньо дисертантом. За результатами
зважування визначали показники середньодобового та відносного приростів.
Середньодобовий приріст обчислювали за формулою:
D

Wt  W0
, де
T

(2.7)

D – середньодобовий приріст, кг,
Wt – жива маса в кінці періоду, кг,
Wo – жива маса при попередньому зважуванні, кг,
Т – період між зважуваннями, дні,
Відносну швидкість росту (інтенсивність) обчислювали за формулою
С. Броді [127]:
K

Wt  Wo
 100 , де
(Wt  Wo ) : 2

(2.8)

К – коефіцієнт відносної швидкості росту, %,
Wt – жива маса в кінці періоду, кг,
Wo – жива маса при попередньому зважуванні, кг,
За інтенсивностю росту телят в ранньому віці провели градацію
молодняка у віці 2 місяці (ДП ДГ «Христинівське»). До І групи (інтенсивного
росту) віднесли телят з показниками інтенсивності росту, що переважали
середнє по групі (М<) до ІІ (помірного росту) – телят з середніми значеннями
інтенсивності росту по групі. До ІІІ групи (слабкого росту) віднесли телят з
показниками інтенсивності росту, що були нижчими за середнє по групі (<М ).
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2.9. Схеми дослідів з використанням адаптогенів
Дослідження впливу комплексу амінокислот (препарат «Аміносол»,
Biofaktory, Чехія) на неспецифічну резистентність та показники живої маси
молодняку свиней великої білої породи (УВБ-2) проведено у господарстві:
ПРО «ПГ Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври» с. Вороньків Київської
області.
Для проведення досліду сформовано 2 групи поросят після відлучення,
(35днів) отриманих від одного кнура 2832 лінії Громкого (контрольна і
дослідна групи, по 14 голів). Проводили контрольні зважування та
гематологічні дослідження на початку та наприкінці дослідного періоду.
Тваринам дослідної групи протягом 14 днів додавали до основного
раціону препарат «Аміносол» (склад: вітамін B1 (Thiamini hydrochloridum)-0,5
мг; вітамін B2 (Riboflavinum 5 fosfatum) – 0,5 мг; вітамі B6 (Pyridoxini hydrochl.)
– 0,5 мг; пантотенат кальцію (Calcii pantothenas) – 1 мг; вітамін H (Biotinum) – 3
мг; нікотінамід (Nicotinamidum) - 2 мг; холіна хлорід (Cholini chloridum) – 20
мг; лізин (Lysinum - L) – 8 мг; метіонін (Methioninum– DL) – 3 мг; хлорид
натрію (Natrii chloridum) – 18 мг; хлорид магнію (Magnesii chloridum) – 0,17 мг;
триптофан (Triptophanum) – 1,5 мг; цистин (Cystinum) – 1 мг; лейцин
(Leucinum) – 8 мг; ізолейцин (Isoleucinum) – 6 мг; аргінін (Argininum) – 3,5 мг;
валін (Valinum) – 6,8 мг; треонін (Threoninum) – 4,2 мг; фенілаланін
(Phenylalaninum) – 3,4 мг.), з розрахунку 1 мл на 5 кг живої маси на день.
Групи дослідних тварин розподілені за принципом груп порівняння,
тварини за живою масою диференціювалися як середні (M±m), кращі (M+1σ)
гірші (M-1σ), найгірші (M-2σ).
Дослідження впливу препарату ехінацеї пурпурової – «Бакдеп» (ІРГТ,
Україна) на стан природної резистентності свиней проведено у господарстві
СФГ «Лисогір» Полтавської області (свині великої білої породи української
селекції (УВБ-1), дослідження проведено на двох поросних свиноматках та їх
потомстві. Дослідній тварині до звичайного раціону щоденно, за 30 днів до
опоросу, протягом 20 днів, додавали препарат ехінацеї пурпурової «Бакдеп»

50

(склад: суха біомаса ехінацеї пурпурової) з розрахунку 0,1г на один кілограм
маси тіла, контрольна свиноматка отримувала звичайний раціон. Після опоросу
20-ти денний курс повторили. Тварини утримувались у однакових умовах.
Дослідження проводились на поросятах, отриманих від одного плідника від
дослідної та контрольної свиноматок у віці 1 міс.; в обох групах було по 7
поросят.
Ефективність дії кормової добавки із ехінацеї оцінювали за загальним
станом тварин, їх ростом, стійкістю до захворювань, гематологічними
показниками.
2.10. Господарськи корисні ознаки
Для вивчення господарськи корисних ознак свиней та походження тварин
використовували дані племінного обліку в господарствах (1-, 2-, 3-, 4-, 5-св).
Відтворювальну

здатність свиноматок оцінювали за такими показниками:

кількість поросят при народженні, гол; кількість поросят при відлученні, гол.;
жива маса гнізда при народженні та при відлученні, кг; збереженість, %; жива
маса однієї голови при відлученні, кг.
Для великої рогатої худоби враховували вік першого осіменіння та вік
першого отелення за даними первинного зоотехнічного обліку в господарствах.
Молочну продуктивність корів вивчали за даними первинного зоотехнічного
обліку господарств (форма 2-Мол), живу масу молодняку – за даними
контрольних зважувань. Для вивчення даних первинного зоотехнічного обліку
використовували також інформаційну базу Інтесел «Орсек» господарств.
Захворюваність та збереженість піддослідних тварин визначали на основі
спостережень і клінічного огляду та даних селекційно-ветеринарного обліку в
господарствах.
2.11. Статистична обробка даних та економічна ефективність
Економічну

ефективність

у

підконтрольних

стадах

визначали

методикою [66].

ЕМ  Ц 

С П  ПС
 Л  П К , де
100

(2.9)

за
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Ем – вартість додаткової продукції, грн.;
Ц – закупівельна ціна одиниці продукції, відповідно до чинних в Україні цін,
грн/кг;
Сп – середня продуктивність тварин, кг;
Пс – середня надбавка основної продукції (%), яка виражена у відсотках на
одну голову піддослідного поголів’я порівняно з продуктивністю тварин
базового використання;
Л – постійний коефіцієнт, пов'язаний з додатковими витратами на продукцію
(0,75);
Пк – чисельність піддослідного поголів’я сільськогосподарських тварин, голів.
Статистичну обробку даних та дисперсійний аналіз проведено за
М.А.Плохінським

[121] за

використання

програм

Microsoft

Exсel та

«Statistica 10». Результати середніх значень вважали статистично значущими
при Р<0,05 (*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***).
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РОЗДІЛ 3
РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Зв’язок природної стійкості до хвороб та стресу з господарськи
корисними ознаками молочної худоби
3.1.1. Оцінювання резистентності та стресостійкості телят
Використання високоспеціалізованих порід дозволило збільшити вихід
продукції в молочному скотарстві. Однак, за умов селекції на високу
продуктивність та дії технологічних стресорів, виникає загроза зниження
природної резистентності організму та високої чутливості до несприятливих
факторів середовища [148].
Робота виконана у ДП «ДГ «Христинівське» ІРГТ імені М.В.Зубця
НААН» на телятах української червоно-рябої молочної породи (n = 34) віком 2
місяці. Батьком всіх досліджуваних телят був бугай Інгібітор 402151. Такий
методичний підхід

дозволяє

нівелювати вплив фактору «Батько» на

досліджувані ознаки.
Вивчали

індивідуальні

особливості

формування

неспецифічної

резистентності телят. Середня кількість лейкоцитів та еритроцитів (табл. 3.1)
знаходились в межах вікової фізіологічної норми [5]. Фагоцитарна активність
лейкоцитів крові в середньому становила близько 56%, а інтенсивність
фагоцитозу 3,5±0,56 мікробних клітин, що поглинуто одним активним
лейкоцитом. Бактерицидна активність сироватки крові у досліджуваних телят
знаходилась в межах від 2,4% до 72%, а лізоцимна активність була в межах від
1,8% до 73,1%. Відмічено, що тварини, які при народженні мали нижчу живу
масу, характеризувались нижчим рівнем бактерицидної активності сироватки
крові.
За еозинофільним тестом на стресчутливість серед досліджуваних тварин
виявлено 58% стресчутливих особин, з них в І групі

61%, в ІІ групі

46%,

найбільше стресчутливих особин виявлено в ІІІ групі тварин – 87%, стресстійких особин не виявлено, інші телята віднесені до стрес-норми.
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Таблиця 3.1.
Показники неспецифічного імунітету та жива маса телят (n=34)
Показник
Лейкоцити, тис/мкл
Еритроцити, млн/мкл
Еозинофіли, кл/мкл
Бактерицидна активність, %
Лізоцимна активність, %
Рв, %
Фагоцитарна активність (ФА), %
Інтенсивність фагоцитозу (ІФ), м.к.
Жива маса новонароджених телят, кг
Жива маса телят у віці 2 міс., кг
При

постановці

потовщення

гістамінової

шкірної складки

(Рв)

М±m
10,2±0,54
7,1±0,13
26,5±6,61
33,7±4,62
21,6±4,84
58,2±5,12
55,7±8,31
3,5±0,56
28,4±0,22
56,6±0,89
проби

середнє

склало

min.
8,2
6,3
0,0
2,4
1,8
0,0
47,0
3,0
26,0
55,0

max.
16,4
7,82
93,3
72,0
73,1
141,9
63,0
4,2
31,0
65,0

значення

близько

58%.

Cv, %
21,1
7,3
68,7
61,1
59,1
54,9
6,8
11,1
4,3
9,3

відносного
Так,

68,2%

досліджуваних тварин мають нормальну імунну відповідь, близько 26%
знижену, 2 телички знаходилися в стані імуносупресії. Виявлено три особини з
високою імунореактивністю (Рв≥100%) (табл 3.2).
Між показниками фагоцитарної активності лейкоцитів та бактерицидною
активністю сироватки крові встановлено статистично значущу пряму помірну
кореляційну залежність (r=+0,54±0,143; Р<0,001). Також зафіксовано прямий
кореляційний зв’язок між бактерицидною та лізоцимною активностями
сироватки крові (r=+0,61±0,141; Р<0,001). Отримані закономірності свідчать
про доволі тісний взаємозв’язок та одночасну активацію клітинних та
гуморальних факторів неспецифічної резистентності організму телят.
Статистично значущий помірний прямий кореляційний зв’язок між
відносним потовщенням шкірної складки (Рв) та фагоцитарною активністю
лейкоцитів (r = +0,36±0,163; Р<0,05), свідчить про те, що гістамінова проба є
адекватним маркером неспецифічної резистентності (табл. 3.3). Загальна
імунологічна реактивність організму може певною мірою свідчити і про стан
природної резистентності.
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Таблиця 3.2

№
телят
9041
9038
9036
9043
9028
9044
9039
9034
9037
9027
9029
9030
9035
9032
9048
9047
9046
9045
8940
8937
8938
9007
9003
9025
9022
9013
9020
9019
9021
9017
9008
9006
8997
9015
М±m
Cv%

Індивідуальні результати гістамінової проби у телят (n=34)
Товщина шкірної складки, мм
Потовщення шкірної складки
до введення після введення Абсолютне, мм
Відносне, %
гістаміну
гістаміну
0,96
1,50
0,54
56,30
0,74
0,87
0,13
17,52
0,58
0,80
0,22
37,94
0,57
0,76
0,19
33,32
0,48
0,80
0,32
66,59
0,60
0,84
0,24
40,02
0,62
1,00
0,38
61,21
0,65
0,66
0,01
1,50
0,78
1,30
0,52
66,62
0,57
1,20
0,63
110,49
0,67
0,90
0,23
34,31
0,57
1,30
0,73
128,03
0,60
0,84
0,24
40,04
0,53
0,60
0,07
13,24
0,62
1,50
0,88
141,87
0,57
1,00
0,43
75,38
0,50
0,86
0,36
72,03
0,48
0,80
0,32
66,61
0,70
0,70
0
0
0,47
0,60
0,13
27,58
0,49
0,67
0,18
36,67
0,52
0,81
0,29
55,82
0,60
1,00
0,40
66,71
0,64
0,86
0,22
34,39
0,68
1,30
0,62
91,24
0,55
0,92
0,37
67,32
0,64
0,90
0,26
40,57
0,57
0,96
0,39
68,40
0,60
1,10
0,50
83,32
0,52
0,87
0,35
67,28
0,58
0,94
0,36
62,10
0,61
1,20
0,59
96,72
0,60
0,93
0,33
55,04
0,56
0,92
0,36
64,31
0,60±0,02
0,95±0,04
0,35±0,03
58,2±5,12
16,0
24,2
56,3
54,9
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Таблиця 3.3
Кореляційний зв'язок між ознаками неспецифічної резистентності телят
Корельовані

ФА

БАСК

ЛАСК

БАСК

+0,54±0,143***

----

----

ЛАСК

+0,33±0,164

+0,61±0,141***

----

Рв

+0,36±0,163*

+0,28±0,162

-0,12±0,173

ознаки

Вивчали динаміку росту телят в різні вікові періоди. Найвища
інтенсивність росту у телят спостерігалась у період від народження до 2
місяців, в наступні періоди відмічена тенденція до зниження інтенсивності
росту. Однак, за період з 8-12 міс. відбулось підвищення даного показника з
тенденцією до зниження після 12 місяців (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Динаміка росту телят в різні вікові періоди
Періоди, міс.

Середньодобовий
приріст, кг
0,47± 0,021
0,54±0,022
0,53±0,029
0,52±0,028
0,58±0,026
0,52±0,021

0-2
2-4
4-6
6-8
8-12
12-18

Cv,%
21,1
34,1
36,0
34,6
29,1
32,6

Інтенсивність
росту, %
65,66±1,930
44,00±1,501
29,05±1,823
23,05±1,332
35,93±1,613
30,70±1,840

Cv,%
16,7
19,5
35,8
33,4
25,8
33,6

Тварини, які мали найвищу живу масу у період новонародженості
характеризувались найвищим рівнем фагоцитарної активності лейкоцитів
крові,

про

що

свідчить

позитивна

кореляція

між

живою

масою

новонароджених телят та показниками фагоцитарної активності лейкоцитів
крові (r = +0,38±0,161 Р<0,05).
Також виявлено зворотній кореляційний зв’язок між живою масою у 2
місяці та відносним потовщенням шкірної складки (r = -0,35±0,163; Р<0,05), що
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вказує на наявність затримки росту телят, які характеризуються зниженою
реактивністю по відношенню до неспецифічного подразника (гістамін).
Вивчали закономірності зміни рангу дослідних телят за інтенсивністю
росту в різні вікові періоди (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Період,
міс

2-4
4-6
6-8
8-12
12-18

Рангова кореляція за інтенсивністю росту у телят (n=34)
0-2
2-4
4-6
6-8
8-12
-0,16±0,187
-+0,12±0,178 -0,45±0,152**
+0,01±0,167 +0,10±0,168
-0,05±0,179
-0,19±0,166
-0,38±0,167*
-0,08±0,178

---0,39±0,162*
-0,21±0,168
-0,04±0,177

------+0,04±0,180
--0,01±0,167 -0,32±0,163*

Так, встановлено зворотню залежність між інтенсивністю росту за періоди
0-2 та 12-18 міс. (Р<0,05). Також статистично значущу обернену залежність
встановлено між інтенсивністю росту телят у вікові періоди 2-4 та 4-6 міс; 4-6
та 6-8 міс; 8-12 та 12-18 міс. Що вказує на нестабільність приростів, яка може
бути пов’язана як із впливом паратипових чинників, так і індивідуальними
особливостями організму телят.
Визначали рангову кореляцію в групах телят за інтенсивністю росту
(табл. 3.6-3.9). Встановлено певні закономірності в різних групах телят. Так,
телята з високою напругою (інтенсивністю) росту за період 2-4 міс. з високою
вірогідністю змінюють ранг у наступний віковий період 4-6 міс. (табл.3.6).
Оскільки високий темп росту вимагає від організму підвищеного метаболізму,
зміна рангу при індивідуальному оцінюванні вказує, що не всі телята здатні
утримувати високі темпи росту та у наступний віковий період відбувається
зміна рангу тварин. Можна зробити припущення щодо зниження темпів росту
через невідповідність умов вирощування спадковому потенціалу тварин.
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Таблиця 3.6
Рангова кореляція у І групі телят (інтенсивного росту) (n=13)
Період, міс

0- 2

2-4

4-6

6-8

8-12

2-4

-0,26±0,221

--

--

--

--

4-6

+0,36±0,282 -0,86±0,142***

--

--

--

6-8

+0,26±0,221

+0,03±0,271

-0,14±0,278

--

--

8-12

+0,23±0,254

+0,16±0,264

-0,14±0,278 +0,06±0,302

12-18

-0,03±0,271

+0,19±0,257

-0,13±0,276 -0,06±0,302 -0,47±0,264

--

Інші закономірності встановлено в групі телят з помірною інтенсивністю
росту (табл. 3.7). У них зафіксовано статистично значущу обернену рангову
кореляцію за інтенсивністю росту між періодами 4-6 міс. та 6-8 міс.
Таблиця 3.7
Рангова кореляція в ІІ групі телят (помірного росту) (n=13)
Період, міс.

0- 2

2-4

4-6

6-8

8-12

2-4

+0,11±0,271

--

--

--

--

4-6

-0,10±0,272

-0,13±0,261

--

--

--

6-8

+0,18±0,279 +0,16±0,267 -0,69±0,243**

--

--

8-12

+0,34±0,286 -0,33±0,285

-0,27±0,284

+0,30±0,284

--

12-18

-0,26±0,283

-0,08±0,273

-0,39±0,282 -0,33±0,286

-0,34±0,281

Отже, можна зробити припущення, що тварини помірної інтенсивності
росту мають більшу спадкову стійкість до впливу паратипових чинників, що
дало їм можливість зберігати ранг за інтенсивністю росту довше, ніж у телят І
групи (інтенсивного росту).
Не зафіксовано зміни рангів телят у різні вікові періоди в групі зі слабкою
напругою (інтенсивністю росту) (табл. 3.8).
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Таблиця 3.8
Рангова кореляція у ІІІ групі телят (слабкого росту) (n=8)
Період, міс
0-2
2-4
-0,29±0,361

2-4
--

4-6
--

6-8
--

8-12
--

-0,51±0,321

--

--

--

--

--

-0,33±0,366

--

4-6

-0,08±0,371

6-8

-0,64±0,284 +0,22±0,364 -0,25±0,381

8-12

+0,60±0,292 -0,37±0,368

12-18

-0,45±0,367 +0,16±0,374 +0,40±0,367 +0,52±0,291 -0,59±0,292

-0,05±0,378

Виявлено вірогідну різницю між показниками бактерицидної активності
крові та відносним потовщенням шкірної складки між групами. Так, у ІІ групі –
телят з помірною інтенсивністю росту, показники бактерицидної активності
сироватки крові, в середньому, на 19,2%, а у телят І групи – на 21,1% вищі, ніж
у телят ІІІ групи (слабкого росту). Імунореактивність телят ІІ групи вірогідно
вища на 36,9%, ніж імунореактивність телят ІІІ групи (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Неспецифічна резистентність телят в різних за інтенсивністю росту групах
Показник
Кількість голів
Вміст лейкоцитів, тис/мкл
Вміст еритроцитів, млн/мкл
Вміст еозинофілів, кл./мкл
ФА, %
ІФ, м.к.
БАСК, %
ЛАСК, %
Рв, %
Інтенсивність росту, %

Групи за інтенсивність росту
І
ІІ
ІІІ
13
13
8
10,2±0,67
10,1±0,06
9,7±0,27
7,2±0,21
7,2±0,17
7,0±0,21
19,7±6,87
33,0±6,26*
17,5±7,68
54,8±1,31
56,2±1,13
56,4±1,51
3,4±0,12
3,6±0,12
3,5±0,09
42,5±3,36**
40,6±5,14*
21,4±4,67
19,9±2,76
19,8±3,21
16,3±5,76
49,3±4,12
70,8±5,87**
33,9±8,10
74,5±0,82***
66,2 ±0,81*
50,4±4,03

Примітка. Статистично вірогідну різницю вираховували у порівнянні до ІІІ групи
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Встановлено статистично значущу різницю за інтенсивністю росту в
групах телят. Так, телята інтенсивного росту (І група) переважали ровесників
помірного росту (ІІ група) на 8,3%, тоді, як повільно ростучих телят (ІІІ група)
– на 24,1%. Телята помірного роста переважали за показником інтенсивності
росту телят повільного росту на 15,8%.
Вивчали

закономірності

співвідносної

мінливості

неспецифічної

резистентності з показниками росту телят у різні вікові періоди (табл. 3.10).
Встановлено пряму статистично значущу залежність різного рівня між
ознаками гуморальної ланки неспецифічної резистентності. Для ЛАСК ця
залежність була більш значущою в ранньому онтогенезі, у віці до 2 місяців
(Р<0,001). Для БАСК ця залежність виявилась статистично значущою у більш
старшому віці – 12-18 міс. (Р<0,05). Для ознаки загальної реактивності
організму (за

результатами

гістамінової

проби)

статистично

значущу

різноспрямовану залежність зафіксовано у віці до 2 міс. та 6-8 місяців, що
може пояснюватися зміною реактивності телят у критичні періоди росту (від 02 міс. поступове зниження впливу материнського імунітету та становлення
власного, 6-8 міс. початок статевого дозрівання). Зворотній зв'язок за цією
ознакою зафіксовано за живою масою у віці 2 міс. Жива маса у цьому віці має
пряму залежність від БАСК, що свідчить про важливість неспецифічної
резистентності для реалізації росту телят.
Також зафіксовано зниження інтенсивності росту у телиць у період 12-18
міс. при збільшенні кількості лейкоцитів (r = -0,32±0,165, Р<0,05), що може
бути пояснено гормональними змінами в організмі телиць у цей віковий
період.

Загалом

за

всіма

досліджуваними

ознаками

неспецифічної

резистентності кореляційна залежність послаблювалась з віком.
За використання дисперсійного аналізу встановлено вірогідний вплив
стрес-статусу на живу масу у віці 2 міс. (Р<0,05) та вплив імунореактивності на
живу масу у віці 6 міс. (Р<0,05). До статусу «стрес норма» відносили телят з
середніми значеннями кількості еозинофільних гранулоцитів по групі,
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Таблиця 3.10
Кореляційні зв’язки між ознаками неспецифічної резистентності та ростом телят в різні вікові періоди
Корельовані

К-сть лейкоц.

К-сть еритроц.

ФА,%

ІФ, од

БАСК,%

ЛАСК.%

Рв,%

ознаки
Інтенсивність росту в різні вікові періоди, %
0-2 міс.

+0,01±0,176

+0,06±0,176

-0,28±0,166

-0,25±0,170

+0,07±0,176

+0,55±0,144***

-0,35±0,162*

2-4 міс.

-0,08±0,176

-0,11±0,173

+0,21±0,170

+0,20±0,170

-0,25±0,170

-0,18±0,173

+0,21±0,170

4-6 міс.

+0,10±0,173

+0,01±0,176

-0,14±0,173

-0,06±0,176

+0,30±0,166

+0,22±0,171

-0,26±0,170

6-8 міс.

-0,16±0,172

+0,15±0,173

+0,28±0,166

+0,20±0,170

-0,08±0,176

-0,10±0,173

+0,34±0,164*

8-12 міс.

+0,11±0,173

+0,06±0,176

-0,09±0,173

-0,11±0,173

-0,31±0,166

+0,05±0,176

-0,25±0,170

12-18 міс.

-0,32±0,164*

+0,12±0,173

+0,10±0,173

-0,12±0,173

+0,32±0,160*

-0,04±0,176

+0,23±0,170

Жива маса телят різного віку, кг
0 міс.

-0,18±0,172

-0,16±0,173

+0,38±0,161*

+0,20±0,170

+0,21±0,171

+0,19±0,173

+0,14±0,173

2 міс.

-0,17±0,172

+0,25±0,170

+0,30±0,166

+0,19±0,170

+0,33±0,163*

+0,28±0,170

-0,35±0,163*

4 міс.

-0,07±0,176

+0,09±0,176

-0,28±0,166

-0,12±0,173

-0,24±0,170

-0,24±0,170

-0,18±0,173

6 міс.

-0,08±0,176

-0,07±0,176

-0,23±0,171

-0,13±0,173

-0,25±0,170

-0,26±0,170

-0,24±0,170

8 міс.

+0,04±0,176

+0,08±0,176

-0,10±0,173

-0,06±0,176

-0,11±0,173

-0,16±0,173

-0,16±0,172

12 міс.

+0,12±0,173

+0,17±0,173

-0,02±0,176

-0,11±0,173

-0,07±0,176

-0,08±0,176

-0,12±0,173

18 міс.

-0,18±0,173

+0,25±0,170

-0,01±0,176

-0,07±0,176

-0,06±0,176

-0,03±0,176

-0,06±0,176
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до «стресстійких» – тварин, у яких кількість еозинофільних гранулоцитів
переважала середнє по групі, а до «стресчутливих» – з нижчими за середнє по
групі показниками. Крім того, слід відмітити, що вплив стрес-статусу на живу
масу у віці 12 міс. наближався до вірогідного (Р=0,06) (табл. 3.11).
Таблиця 3.11
Вплив стрес-статусу та імунореактивності на індивідуальний
розвиток тварин
Вік,

Ступінь

міс.

свободи

Вплив на живу масу
Стрес-статус
ηx2S.E.

Імунореактивність

F

Р

ηx2S.E.

F

Р

2

2

0,190,060 3,85

0,03

0,160,108 1,68

0,2148

4

2

0,140,061 2,53

0,10

0,060,111 0,62

0,5504

6

2

0,070,062 1,20

0,31

0,340,098 4,64

0,0238

8

2

0,060,062 1,05

0,36

0,210,106 2,33

0,1255

12

2

0,160,061 3,16

0,06

0,030,111 0,24

0,7894

18

2

0,000,062 0,07

0,93

0,010,111 0,07

0,9305

В цілому спостерігалась картина зниження сили впливу обох факторів на
живу масу з віком. Лише у віці 6 місяців спостерігалась середня сила впливу на
живу масу загальної імунореактивності. Вірогідного впливу чутливості до
стресу та загальної імунореактивності на вік першого осіменіння, вік першого
отелення не встановлено.
Вивчали

співвідносну

мінливість

між

показниками

неспецифічної

резистентності та віком першого осіменіння телиць. Встановлено зворотній
помірний статистично значущий зв'язок між віком першого осіменіння та
кількістю еозинофілів, що побічно може вказувати на те, що тварини більш
чутливі до стресу пізніше приходять в статеву охоту та, відповідно, мають
вищий вік першого осіменіння (табл. 3.12).
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Таблиця 3.12
Взаємозв'язок неспецифічної резистентності та віку першого осіменіння
Показник

r±mr

Вміст лейкоцитів, тис/мкл

-0,28±0,271

Вміст еритроцитів, млн/мкл

-0,22±0,251

Вміст еозинофілів, кл./мкл

-0,48±0,240*

Фагоцитарна активність, %

-0,03±0,277

Інтенсивність фагоцитозу, м.к.

+0,07±0,276

БАСК, %

-0,59±0,232**

ЛАСК, %

-0,43±0,233*

Рв, %

+0,39±0,201*

Також зворотній статистично значущий зв'язок встановлений між
гуморальними факторами неспецифічної резистентності та віком першого
осіменіння, може свідчити про більш ранній вік статевої зрілості у більш
резистентних тварин. Прямий зв'язок загальної реактивності та віку першого
осіменіння може свідчити про тенденцію до збільшення віку першого
осіменіння у гіперреактивних телиць. Наявність вірогідного зворотного зв’язку
свідчить, що більш чутливі до стресу тварини мають вищий вік першого
осіменіння. Також вищий вік першого осіменіння мали менш резистентні
тварини.
Отже, виявлено індивідуальну мінливість за показниками природної
резистентності та високий її рівень у більшості досліджуваних телят. Вивчення
співвідносної

мінливості

показників

господарсько-біологічних ознак

неспецифічної

показало

наявність

резистентності
прямого

та

зв'язку з

інтенсивністю росту телиць в період 0-2 міс. та ЛАСК (r = +0,55 ± 0,144;
Р < 0,001), в період 12-18 міс та БАСК (r = +0,32 ± 0,160; Р < 0,05). За прямого
зв'язку живої маси новонароджених з ФА (r = +0,38 ± 0,161; Р < 0,05) та живої
маси в 2 міс. з БАСК (r = +0,33 ± 0,163; Р < 0,05). Пряма, проте невірогідна,
залежність зберігалася за показниками неспецифічної резистентності до 2 міс.,
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у

інші

вікові

періоди

зафіксовано

обернену невірогідну

залежність.

Інтенсивність росту до 2 міс. вірогідно вища у високореактивних телят
(r(ІР-Рв) = -0,35 ± 0,162; Р < 0,05), проте, у період 6-8 міс. кореляційна залежність
змінюється на пряму (r(ІР-Рв) = +0,34 ± 0,164; Р < 0,05).
3.1.2. Співвідносна мінливість молочної продуктивності та природної
резистентності
Вивчали зв’язок природної резистентності з господарськи корисними
ознаками тварин голштинської породи ПрАТ «Агро-Регіон». Було сформовано
дослідну групу телиць віком 2 місяці (n=51), що були напівсестрами за батьком
(Нептун

8744362).

Проведено

дослідження

резистентності дослідних телиць та

показників

неспецифічної

облік захворюваності за даними

ветеринарно-селекційного моніторингу в господарстві. Загалом по стаду
захворювання на гастроентерит у ранньому віці спостерігали у 5-7% особин,
пневмонію

2-3% тварин. В дослідній групі зафіксовано захворювання:

гастроентерит – 11,5% (6 голів), тимпанія – 13,5 % (7 голів), кератокон’юктивіт
– 19,1% тварин (10 голів). На пневмонію тварини дослідної групи не хворіли.
У телят встановлено доволі високу мінливість показників гуморального
імунітету, що підтверджується коефіцієнтом мінливості (табл. 3.13). Значення
ЛАСК у піддослідних тварин знаходились в межах 1,4-83,1%, а БАСК – 2,6–
82%; індивідуальні коливання фагоцитарної активності 46–56%.
Встановлено додатню, проте не достовірну, кореляцію між живою масою у
віці 2 та 6 міс і показниками БАСК (r = +0,17 ± 0,236 та +0,28 ± 0,256,
відповідно) (табл.3.14). З іншого боку, між живою масою у віці 2 та 6 місяців і
показниками ЛАСК встановлено обернену кореляційну залежність (r =
-0,01±0,242

і

-0,59±0,220**,

відповідно).

Отримані

нами

дані,

щодо

співвідносної мінливості гуморальних факторів неспецифічної резистентності
узгоджуються з даними літератури [133].
Встановлено пряму, проте не вірогідну, кореляційну залежність між
гуморальними та клітинними факторами неспецифічної резистентності телят та
їх продуктивністю у дорослому віці (надій за 305 днів першої лактації).
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Таблиця 3.13
Характеристика біологічних показників піддослідних телят голштинської
породи в ПрАТ «Агро-Регіон» (n=51)
Показники

М±m

Cv, %

Фактори неспецифічної резистентності
Еозинофілів в 1мкл крові

15,5 ± 4,01

76,1

Фагоцитарна активність, %

52,5 ± 0,81

7,4

Інтенсивність фагоцитозу, м.к.

3,5 ± 0,09

12,8

БАСК, %

34,8 ± 1,95

62,4

ЛАСК, %

21,7 ± 0,90

79,1

Жива маса у різному віці, кг
2 міс.

52,3 ± 0,28

4,4

3 міс.

75,5 ± 0,31

3,0

4 міс

101,1 ± 0,37

3,1

5 міс.

124,8 ± 0,39

2,3

6 міс.

149,4 ± 0,29

2,2

7 міс.

179,1 ± 0,32

1,4

при 1 осіменінні

384,0 ± 0,48

2,5

Причому коефіцієнт кореляції для ФА виявився найменшим (табл.3.14).
Дані щодо існування прямої залежності між неспецифічною резистентністю та
продуктивністю узгоджуються з літературними [214]. Проте, на відміну від
інших авторів, які встановили залежність першого порогу вірогідності, в
нашому випадку коефіцієнт кореляції не досягав статистично значущого рівня.
За еозинофільним тестом стресстійких тварин в дослідній групі не
виявлено, що ми пояснюємо недостатньо сформованою захисною системою та
адаптаційними можливостями організму тварин, 60% дослідних телят мали
статус «стрес-норма», а 40% - стресчутливі.
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Таблиця 3.14
Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи
корисних ознак у тварин голштинської породи
ФА
ФА

--

ЛАСК

Надій

Жива маса

первісток

0 міс.

2 міс.

6 міс.

--

+0,19±0,261

-0,15±0,239

+0,11±0,237

+0,70±0,183***

БАСК

+0,83±0,141***

-0,15±0,238

+0,27±0,257

-0,51±0,211*

+0,17±0,236

+0,28±0,256

ЛАСК

-0,13±0,239

--

+0,30±0,249

-0,10±,237

-0,01±0,242

-0,59±0,220**

З даних літератури [73] відомо про вірогідний вплив батька на
захворюваність корів в межах 2,9–5,3%. В наших дослідженнях для
нівелювання впливу батька у дослідну групу було відібрано лише телиць від
Нептуна 8744362. Матерями піддослідних телят переважно були повновікові
корови (в середньому, на третій лактації) (додаток Б). Лише 15% телят
одержані від первісток. Відомо про вплив матерів не лише на ріст та розвиток,
схильність до хвороб телят [107], а й на майбутню продуктивність у дорослому
віці [190]. Вивчали вплив продуктивності матерів за лактацію, яка настала
після народження телят дослідної групи. Вивчали вплив рівня молочної
продуктивності матерів на живу масу при народженні, живу масу у віці 6
місяців, стійкість до стресу та на неспецифічну резистентність телят у
дослідній групі. Також досліджували продуктивні ознаки дослідної групи
тварин після закінчення ними першої лактації.
Вплив продуктивності матерів на живу масу телят при народженні
становив 6,3%, але був не достовірним, у віці 6 місяців був вірогідним і
становив 29,6% (Р < 0,001) (табл. 3.15). Що узгоджується з даними літератури
[21] про відсутність суттєвого зв’язку живої маси телят при народженні з
молочною продуктивністю корів-матерів. Сила впливу порядкового номеру
отелення на масу телят при народженні становила ηх2 = 0,02, але була не
вірогідна. На показники неспецифічної резистентності телят не виявлено
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достовірного впливу рівня продуктивності матерів. Вплив продуктивності
матерів на стійкість телят до стресу виявився статистично значущим і становив
39,5% (Р < 0,05).
Таблиця 3.15
Вплив продуктивності матерів на господарсько-біологічні ознаки телят
Показники
Жива маса телят при народженні
Жива маса телят у віці 6 місяців
БАСК
ЛАСК
ФА
Стійкість до стресу

ηх2  S.E.

F

Р

0,0630,0021
0,2960,0520***
0,0950,0032
0,0410,0021
0,1900,0313
0,3950,0071*

0,35
4,68
0,74
0,38
1,99
3,51

0,1
0,001
0,1
0,1
0,1
0,05

Провели порівняльне дослідження деяких господарськи корисних ознак в
групі дослідних тварин та їх ровесників (табл. 3.16). Вивчали вплив природної
стійкості до захворювань та стресостійкості телят на продуктивність по першій
лактації у дорослому віці. Встановлено статистично значущу різницю за
живою масою у віці 2 місяці у тварин, що в ранньому віці перенесли
захворювання та тих, що не хворіли. Вірогідної різниці між продуктивністю
первісток двох груп не виявлено.
Проводили порівняння рівнів молочної продуктивності тварин, які в
ранньому віці мали різний стрес-статус (диференційовані за реакцією на стрес).
Встановлено, що у тварин, які в ранньому віці мали статус «стрес-норма»,
рівень молочної продуктивності був вірогідно вищим на 1843 кг (Р < 0,05), ніж
у стресчутливих особин.
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Таблиця 3.16
Вплив захворюваності тварин в ранньому віці на господарськи
корисні ознаки
Показники
Групи тварин
хворіли

Сv,
%

не хворіли

50,7 ± 0,33

2,8

53,5 ± 0,25**

2,5

7578 ± 469,5

29,7

7454 ± 333,2

23,7

Вміст жиру в молоці, %

3,7 ± 0,02

2,4

3,8 ± 0,02

3,1

Вміст білка в молоці, %

3,1 ± 0,02

2,6

3,1 ± 0,01

2,3

Вік 1 осімен., міс.

16,6 ± 0,61

8,9

17,3 ± 0,50

9,1

Кількість голів

23

Жива маса у 2 міс, кг
Надій первісток за 305 днів, кг

Сv,
%

28

Також телята зі статусом «стрес-норма» характеризувалися вірогідно
більшою живою масою. Телята, що виявилися чутливими до стресу, мали
вищий вік першого осіменіння за першого порогу вірогідності (табл. 3.17).
Таблиця 3.17
Вплив стресостійкості на господарськи корисні ознаки
Показники

Стрес-статус телиць
чутливі

Сv, %

норма

Сv, %

19
50,4±0,74

2,6

32
53,0±0,48**

2,9

Надій первісток за 305
днів, кг
Вміст жиру в молоці, %

5669±435,2

23,0

7512±545,1*

23,2

3,7±0,04

3,3

3,8±0,04

1,8

Вміст білка в молоці, %

3,0±0,03

3,0

3,1±0,02

2,9

Вік 1 осімен., міс.

17,0±0,64

9,2

15,3±0,59*

8,6

Кількість голів
Жива маса у 2 міс, кг

Не встановлено статистично значущого впливу віку першого осіменіння
дослідних тварин (ηх2 = 0,123) та захворюваності в ранньому віці тварин на
рівень їхньої молочної продуктивності (ηх2 =0,07).
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Отже, встановлено прямий вплив неспецифічної резистентності на
показники росту та продуктивності тварин.
Встановлено пряму, проте не вірогідну, кореляцію між живою масою у
віці 2 та 6 міс і показниками БАСК (r = +0,17 ± 0,236 та +0,28 ± 0,256,
відповідно). З іншого боку, між живою масою у віці 2 та 6 місяців і
показниками ЛАСК встановлено обернену кореляційну залежність (r =
-0,01±0,242 та -0,59±0,220**, відповідно). Вплив продуктивності матерів на
стійкість телят до стресу виявився статистично значущим (39,5 %, Р < 0,05).
Встановлено, що у тварин, які в ранньому віці мали статус «стрес-норма»,
рівень молочної продуктивності за 305 днів першої був вірогідно вищим, ніж у
стрес-чутливих особин.
Є передумови щодо скринінгового застосування гістамінової проби та
еозинофільного тесту як інформативних та економічних для визначення рівня
неспецифічної резистентності та стресостійкості в системі комплексної оцінки
специфіки племінних ресурсів.
Результати, що викладено у підрозділі, представлено в наукових працях [1,
5, 8, 12, 16].
3.2. Фактори формування резистентності корів до захворювань
молочної залози
Одним з найважливіших елементів в селекції молочної худоби є молочна
продуктивність.

Оскільки

з

підвищенням

продуктивності

можливе

послаблення захисних сил організму тварин проти захворювань, важливими є
знання біологічних особливостей тварин, що характеризують їх резистентність.
Значний

негативний

вплив

на

розвиток

молочного

скотарства

здійснюють захворювання на клінічні та субклінічні форми маститу, що
перешкоджають отриманню якісної молочної продукції [119]. Відомо, що
захворювання на мастит на молочних фермах несуть суттєві збитки [154].
Запальні процеси молочної залози супроводжуються фізичними, хімічними і
патологічними

змінами

секреторних

тканин,

цитологічними

та
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бактеріологічними змінами молока, збільшенням числа соматичних клітин,
головними чином лейкоцитів [43].
В результаті досліджень встановлено, що в дослідному господарстві
«Христинівске» частка корів з підвищеним вмістом соматичних клітин в
молоці складала від 1,2% до 26,8% в потомстві різних бугаїв-плідників.
Найбільша частка корів з підвищеним вмістом соматичних клітин в молоці
виявилась в потомстві Мая 5573, Фаната Ред 3014630115 та Соліста 7959
(табл.3.18).
Таблиця 3.18
Частка корів з підвищеним вмістом соматичних клітин в молоці в
потомстві різних бугаїв-плідників в дослідних господарствах
Кличка,
Дочок
з
Кличка,
Дочок
з
інд. номер бугая
підвищеним
інд. номер бугая
підвищеним
вмістом
вмістом
соматичних
соматичних
клітин, %
клітин, %
ДПДГ «Христинівське»
ДПДГ «Нива»
Дипломат 401497

14,3

Діалог 2009

17,0

Май 5573

26,8

Сеньйор 5492

10,3

Соліст 7959

16,6

Коржик 710051

4,8

Бенаро 359855968

14,6

Белісар 365235897

7,9

Джупі Ред 114386090

7,8

Ельф 3200801313

7,4

Інгібітор 402151

1,2

Джупі Ред 114386090

1,0

Фанат Ред 3014630115

20,0

Віце Ред 10910993

10,5

Загалом

12,9

Загалом

8,6

В дослідному господарстві «Нива» цей показник склав від 1% до 17%, в
потомстві різних бугаїв-плідників. Найбільша частота корів з підвищеним
вмістом соматичних клітин в молоці була у потомстві Діалога 2009,
Сеньйора 5492 та Віце Ред 10910993. Отримані нами дані щодо значної
диференціації за частотою захворюваності на мастит в потомстві різних
плідників узгоджуються з літературними даними [68, 224].
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Також в кожному господарстві були виявлені тварини, у яких встановили
підвищення кількості соматичних клітин в молоці декілька разів протягом
всього періоду досліджень, таких корів виявилось 10 та 14%, відповідно.
За даними дисперсійного аналізу в обох дослідних господарствах
встановлено статистично значущий вплив бугаїв-плідників на прояв маститу у
корів: в дослідному господарстві «Христинівске» сила впливу 10,4%, а в
дослідному господарстві «Нива» – 11% (табл. 3.19). Крім того, в ДПДГ «Нива»
на прояв маститу у корів на рівні 7% впливав оператор машинного доїння
групи, що може свідчити про недостатній рівень дотримання санітарногігієнічних норм при доїнні та техніки машинного доїння.
Таблиця 3.19
Вплив різних факторів на прояв маститу у корів
Фактор

«Христинівське»

«Нива»

ηх2  S.E.

Р

ηх2  S.E.

Р

Батько

0,1040,0612

<0,05

0,1100,0411

<0,001

Оператор групи

0,0320,0210

<0,1

0,0650,0302

<0,001

Номер лактації

0,0230,0413

<0,1

0,0170,0314

<0,1

Рівень продуктивності

0,0350,0221

<0,1

0,0240,0224

<0,1

В той же час, в ДПДГ «Христинівське», з більш сприятливими умовами
утримання та догляду, сила впливу даного фактору в стаді корів, була не
вірогідна. Отримані дані узгоджуються з літературними даними [68, 152, 224],
де встановлено, що на фізико-хімічні показники молока та захворювання корів
на мастит вірогідно впливає вік тварини, стадії лактації, сезон року та оператор
машинного доїння.
На мастити хворіють корови в будь-який період лактації, однак частіше
хворіють високопродуктивні тварини [26]. В результаті наших досліджень в
обох дослідних господарствах не встановлено вірогідного впливу рівня
продуктивності на захворюваність молочної залози піддослідних тварин, також
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на вміст соматичних клітин в молоці не впливав порядковий номер лактації.
Таким чином, в процесі раздоювання у повновікових корів не збільшувалась
вірогідність захворювань молочної залози.
Вивчення співвідносної мінливості ознак продуктивності та прояв
захворювань на мастит виявило прямий вплив захворювань молочної залози на
продуктивність. В дослідному господарстві «Христинівське» продуктивність
тварин в першій групі була на 412 кг молока більша, ніж у корів третьої групи,
з вірогідною різницею (Р<0,01) (табл.3.20). Така ж залежність і в дослідному
господарстві «Нива», тут продуктивність тварин в першій групі була на 461 кг
молока більша, ніж у корів третьої групи, різниця також вірогідна (Р<0,01)
(табл. 3.20).
Дослідженням якісних показників молока корів в групах з різною
кількістю соматичних клітин в молоці, встановлено, що вміст жиру та білка у
тварин першої групи вірогідно вище, ніж у тварин третьої групи у обох
господарствах: вміст жиру вищий на 0,6-1,1%, а білка

на 0,3-0,5% (Р<0,05),

залежно від господарства. Наші дослідження узгоджуються з літературним
даними про зниження вмісту білка у хворих на мастит корів [159]. Також в
обох господарствах спостерігалась суттєва різниця в кількості лактози та
сухого знежиреного залишку по групах тварин. В стаді ДПДГ «Христинівське»
вміст лактози та сухого знежиреного молочного залишку у тварин першої
групи був вірогідно вищим на 0,9% і 2,5%, відповідно, ніж у тварин третьої
групи (Р<0,05). В ДПДГ «Нива» різниця також вірогідна (Р<0,05), вміст
лактози був вищим на 1,0%, а вміст сухого знежиреного молочного залишку
на 2,9%.
Залежність якісних показників молока від кількості соматичних клітин в
1мл молока підтверджено рядом вчених [17, 159, 160]. Встановлено, що вміст
жиру в молоці хворих на мастит корів на 25% нижчий ніж у здорових тварин, а
сухого знежиреного молочного залишку на – 24% [98].
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Таблиця 3.20
Показники молочної продуктивності в дослідних господарствах
Показники

Кількість голів
Надій, кг

Групи корів за рівнем соматичних клітин в молоці
І
ІІ
ІІІ
ДПДГ ―Христинівське‖
62
53
6446±125,0**

6226±185,7

47
6034±134,6

Вміст жиру, %

3,9±0,02***

3,2±0,03***

2,8±0,01

Вміст білка, %

3,6±0,01***

3,4±0,02***

3,1±0,03

Лактоза, %

4,7±0,02***

4,3±0,02***

3,8±0,01

СЗМЗ, %

13,2±1,01*

11,7±1,58

10,7±1,05

ДПДГ ―Нива‖
Кількість голів
Надій, кг

64
6092±26,1**

55
5653±177,1

48
5631±76,3

Вміст жиру, %

3,8±0,02***

3,6±0,03***

3,2±0,01

Вміст білка, %

3,3±0,02***

3,2±0,01***

3,0±0,02

Лактоза, %

4,8±0,03***

4,4±0,03***

3,8±0,01

СЗМЗ,%

13,4±1,05*

12,0±1,45

10,5±1,02

Примітка. Вірогідність різниці у порівнянні до ІІІ групи

Отже, в дослідних господарствах частка корів з підвищеним вмістом
соматичних клітин в молоці коливалась від 1,0% до 26,8% в потомстві різних
бугаїв-плідників. У корів з проявіом маститу зафіксовано значно нижчі якісні
показники молока (жир, білок, лактоза, СЗМЗ, %).
Результати, викладені у підрозділі, опубліковано в працях [ 6, 14, 15 ].
3.3. Вивчення неспецифічної резистентності та стресостійкості у свиней
Стрес негативно впливає на здоровʼя тварин, стійкість до захворювань,
знижує продуктивність та якість продукції. Механізм негативного впливу
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стресорів пояснюється тим, що при стресових станах в організмі утворюється
надлишок вільних радикалів [34].
3.3.1. Гематологічні показники та стресостійкість свиней
Дослідження проводилися в ПСП «Дзвеняче» Київської області на свинях
великої білої (внутрішньопородний тип УВБ-2) та великої чорної порід. На час
проведення досліджень дане господарство мало статус суб’єкта племінної
справи з розведення свиней великої чорної породи. Свинки великої чорної
породи

належали до генеалогічних родин Ліри та Рози, а кнури –

генеалогічних ліній Піона і Бікслея. Піддослідні свинки великої білої породи
належали до генеалогічних родин Тайги та Волшебниці, а кнурці –
генеалогічної лінії Громкого. Аналізували також показники гібридного
молодняку, що одержаний за використання схрещування помісних свиноматок
вищевказаних порід з кнурами породи пʼєтрен.
Комплексне

оцінювання

та

порівняння

показників

неспецифічної

резистентності та стресостійкості проведено на чистопородних свинках великої
чорної породи (n=30), чистопородних свинках великої білої породи (n=20) та
гібридних свинках (ВБхВЧ) х П (n=20). Піддослідні тварини утримувались за
однакових умов вирощування та годівлі. Відлучення поросят від свиноматок
проводили при досягненні ними 60-денного віку.
За результатами досліджень у піддослідних свиней у ПСП «Дзвеняче»
виявлено

індивідуальну

мінливість

за

показниками

неспецифічної

резистентності та стресостійкості у дослідних групах тварин. Кількість
лейкоцитів у поросят великої білої породи у віці 2 місяці була на 7 % нижчою,
ніж у тварин великої чорної породи. У свиней великої чорної породи цей
показник знаходився в межах 8,2-15,6 тис. у 1 мл крові. Найвищі показники
кількості лейкоцитів відзначені у гібридного молодняку. За кількістю
еозинофільних гранулоцитів тварини великої чорної породи на 45% (P<0,01)
вірогідно переважали тварин великої білої породи. Також встановлено
статистично значущу перевагу за кількістю еозинофільних гранулоцитів
гібридних тварин над тваринами великої білої породи на 65% (P<0,001).
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Кількість еритроцитів у свиней великої білої породи була в межах 4,8- 6,7 млн.
клітин, у свиней великої чорної породи 5,8-6,4 млн. клітин у 1 мл крові.
Кількість еритроцитів виявилась однаковою у помісних поросят та поросят
великої білої породи. Встановлено, що фагоцитарна активність нейтрофілів
крові була вірогідно вищою у тварин великої чорної породи (P<0,01) та у
гібридних тварин (P<0,05) у порівнянні із свинками великої білої породи.
Даний показник у тварин великої білої породи був в межах 47–53%, а у тварин
великої чорної породи в межах 50–56%, у гібридних поросят в межах 48–55%.
Також вірогідно вищими були значення інтенсивності фагоцитозу у свинок
великої чорної породи (на 18,2%) порівняно з свинками великої білої породи та
гібридними (P<0,001) (табл.3.21).
Таблиця 3.21
Показники неспецифічної резистентності поросят різного генотипу
Порода,

n

Лейкоц.
109/л

Еритр.
1012/л

ВЧ

30

10,2±0,41

6,2±0,21

Еозинофільні
гранулоцити,
кл/мл
1107,2±130,43 **

ВБ

20

9,5±0,53

5,9±0,20

610,7±85,68

(ВБхВЧ)хП

20

генотип

11,9±0,42** 5,8±0,14 1735,4±309,71***

ФА, %

ІФ, м.к.

52,6±0,62** 5,5±0,10***

50,3±0,44

4,5±0,11

52,2±0,69*

4,5±0,10

Примітка. Вірогідність різниці у порівнянні до великої білої породи.

За

результатами

еозинофільного

тесту

на

стресчутливість

56%

досліджуваних свинок великої білої породи віднесені до стрес-стійких, а серед
досліджуваних свинок великої чорної породи, стрес-стійких – 68% (Р<0,01).
Серед гібридних тварин стрес-стійких виявлено 60% (Р<0,01) (рис. 3.1).
Із свинок великої чорної породи, у яких проводились гематологічні
дослідження (n=30), в стаді використовувалась 21 тварина; 30 % свинок було
вибракувано. Зі свинок великої білої породи, на яких проводились

75

гематологічні дослідження (n=20), в стаді використовувалось 12 голів. Загалом,
з різних причин було вибракувано 34% поросят, серед яких 68% – зі
зниженими

показниками

неспецифічної

резистентності

та

оцінені

як

стресчутливі.

Рис. 3.1 Частка стресстійких особин серед дослідних свинок
Аналіз відтворювальної здатності піддослідних свиноматок великої білої
та великої чорної порід за чистопородного розведення виявив, що за
багатоплідністю свиноматки великої білої породи вірогідно переважали
свиноматок великої чорної породи (Р<0,01). Також свиноматки великої білої
породи мали вірогідну перевагу за масою гнізда при народженні та відлученні
(Р<0,05). Однак, у свиноматок великої білої породи, виявлено більше
мертвонароджених поросят. Встановлено, що збереженість молодняку до
відлучення у дослідних свиноматок великої білої породи була на 4,7% нижчою
ніж у свиноматок великої чорної породи (Р<0,001) (табл 3.22). Даний факт ми
пояснюємо, тим, що свині великої чорної породи більш стійкі до стресу та
мають

кращі

показники

неспецифічної

резистентності.

За

даними

дисперсійного аналізу сила впливу стрес-статусу на мертвонароджуваність
становила 38% (ηх2= 0,38;

Р<0,05). Можна зробити припущення, що на

збереженість молодняку впливає як стресостійкість свиноматок, так і
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отриманого приплоду. Поросята великої чорної породи мають кращі показники
неспецифічної резистентності, що сприяє кращій загальній життєздатності
тварин.
Таблиця 3.22
Показник

Відтворювальна здатність свиноматок двох порід
Статистичні
Порода
показники
ВБ
Кількість голів

ВЧ

12

21

При народженні
Кількість поросят усього,
гол

М±m

10,6±0,14**

9,5±0,40

Cv, %

9,4

9,8

в тому числі живих, гол

М±m

9,7±0,12

9,1±0,38

Cv, %

6,4

4,2

М±m

8,3±1,13

6,5±2,34

Cv, %

6,3

4,1

М±m

16,7±0,43*

13,0±0,36

Cv, %

16,2

13,4

М±m

9,3±0,12

8,8±0,41

Cv, %

11,3

10,8

М±m

169,3±3,36**

147,8±3,12

Cv, %

10,5

9,4

М±m

87,8±0,78***

92,5±0,59

Cv, %

8,6

9,1

Мертвонароджених, %
Маса гнізда, кг

При відлученні
Кількість поросят, гол
Маса гнізда, кг
Збереженість молодняку
у підсисний період,%

Примітка. Вірогідність різниці по відношенню до великої чорної породи.

За живою масою новонароджені поросята від дослідних свиноматок
великої білої породи переважали ровесників великої чорної породи (Р<0,001).
У віці 60 днів встановлено суттєву, статистично вірогідну різницю за живою
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масою

поросята великої білої породи переважали ровесників великої чорної

породи на 1,4 кг (Р<0,001) (табл 3.23).
Таблиця 3.23
Жива маса піддослідних поросят
Порода

Голів

Жива маса поросят, кг
новонароджені

Сv, %

у 60 днів

Сv, %

ВБ

127

1,7±0,23***

11,8

18,2±0,33***

10,7

ВЧ

186

1,4±0,31

12,4

16,8 ±0,23

11,4

Отже, встановлено міжпородну різницю за відтворювальною здатністю
свиноматок. Збереженість молодняку в підсисний період була вірогідно вищою
у

великої

чорної

породи

(Р < 0,01),

що

можна

пояснити

кращою

неспецифічною резистентністю організму цих свиней, ніж великої білої
породи. За живою масою новонароджені поросята великої білої породи
переважали ровесників великої чорної породи (на 20,3%; Р < 0,001). Свинки
великої чорної породи продемонстрували кращу неспецифічну стійкість
організму, ніж ровесниці великої білої породи; різниця високо вірогідна для
ФА (Р < 0,001), ІФ (Р < 0,001). Виявлено вірогідну різницю за кількістю
еозинофільних гранулоцитів (Р < 0,01) на користь свинок великої чорної
породи, порівняно з свинками великої білої породи.
Результати, що викладено у підрозділі, опубліковано в наукових працях [7,
11, 13, 17]
3.3.2. Вплив різних умов утримання на господарсько-біологічні ознаки
свиней
З літературних джерел відомо про значний вплив умов утримання на
господарськи корисні ознаки свиней різних порід. Цей паратиповий чинник
справляє значний вплив на живу масу та збереженість молодняку [72].
Оскільки організм тварини гостро реагує на зміну годівлі, утримання, інші
чинники, логічно було зробити припущення про вплив цих чинників на захисні
функції організму тварин. Відомо, що в умовах промислових комплексів, що
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призводять до значного стресового навантаження до 80% зростає частка тварин
з вторинним імунодефіцитом [33].
У зв’язку з цим нами проведено вивчення стану неспецифічної
резистентності організму свиней великої білої породи, що утримувались в
різних умовах: в СФГ «Лисогір» Полтавської області (n=10) та ТДВ «Русь»
Черкаської області (n=10). В СФГ «Лисогір» Полтавської області підсисні
свиноматки утримувалися в свинарнику для опоросів в індивідуальних станках
без фіксації. Станок для поросних маток розділений на дві частини з виділенням
лігва для поросят та свиноматки. Поросята утримувалися разом із матками до
відлучення, яке проводили у віці 60 днів. Після відлучення поросят переводили
у приміщення для дорощування, де утримували групою по 10 голів в станку.
В ТДВ «Русь» Черкаської області підсисні свиноматки утримувалися в
цеху для опоросів у фіксованих станках для опоросу з огородженням та лігвом
для поросят. Відлучення поросят проводиться у віці 21 день, після чого тварин
переміщували у цех відгодівлі, де вони вирощуються до живої маси 28-30 кг.
В

обох

господарствах

піддослідні

свині

одержані

в

результаті

внутрішньопородного підбору маток великої білої породи (УВБ -1) з кнурами
великої білої породи англійської селекції.
Стан природної резистентності організму тварин оцінювали за живою
масою поросят, визначали за рівнем фагоцитарної активності лейкоцитів крові,
інтенсивністю

фагоцитозу.

еозинофільним

тестом.

господарства

СФГ

Досліджували

Встановлено,

«Лисогір»

що

показники

стресостійкість
у

поросят

з

неспецифічної

поросят

за

фермерського
резистентності

(фагоцитарна активність лейкоцитів крові) у віці 1 міс. були у межах 42–68% (в
середньому, 56,2±2,61), що на 9,8% вище, ніж у ровесників з ТДВ «Русь», де ці
ж показники були у межах 38–56% (в середньому, 46,4±1,89), різниця вірогідна
(Р<0,05) (рис. 3.2).
У віці 2 міс. індивідуальні показники фагоцитарної активності тварин з
СФГ «Лисогір» були в межах 56–74% (в середньому, 65,1±1,84), що на 13,6%
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вище, ніж у тварин з іншого досліджуваного господарства, де ці ж показники
були у межах 42–61% (в середньому, 51,5±1,88), різниця вірогідна (Р<0,05).

ФА, % 70
60
50

65,1±1,84
56,2±2,61
51,5±1,88
46,4±1,89

40

30
20
10
0

СФГ "Лисогір"
30 днів

ТДВ "Русь"
60 днів

Рис. 3.2 Фагоцитарна активність нейтрофілів у піддослідних поросят
Інтенсивність фагоцитозу у поросят з СФГ «Лисогір» у віці 1 міс. була в
межах 3,6–4,4 м.к., а у ровесників в господарстві з промисловим вирощуванням
ці ж показники були у межах 3,0-4,2 м.к. У віці 2 місяці у тварин з СФГ
«Лисогір» вірогідно вищою була ІФ на 9%, ніж у ровесників з ТДВ «Русь»
(Р<0,05) (рис. 3.3).
У ТДВ «Русь» кількість еозинофільних гранулоцитів у поросят віком 2
місяці була в межах 0 - 443 кл (93 ± 19,5), а у 4 місяці цей показник зріс –
299±63,9 кл/мкл. У віці 6 міс, в середньому, становила 470±29,1 кл/мкл.
Спостерігали прямий середньої сили кореляційний зв'язок між показниками
кількості еозинофілів у поросят у віці 2 та 4 місяці (r = +0,31±0,14; Р<0,05), а у
віці 4 та 6 місяців r = +0,34±0,15; Р<0,05, що свідчить про тенденцію щодо
збереження стрес-статуса тваринами з віком. Серед досліджуваних свиней
віком 4 міс. виявлено 28,5% стресстійких особин, у віці 6 міс. – 30,9%. У СФГ
«Лисогір» кількість еозинофільних гранулоцитів у поросят віком 2 міс. в
середньому – 263 ± 42,5 кл/мкл, у 4 міс. – 411 ± 68,3 кл/мкл. У віці 6 міс. –
792±89,1 кл/мкл. Виявлено 36,5% стресстійких особин у віці 4 міс, а у віці 6

80

місяців – 42,2%. Таким чином, серед тварин фермерського господарства було
на 8% більше стресостійких особин у віці 4 міс., на 11,3% більше в 6 місяців.

ІФ мк./кл. 5

4,1±0,08
3,9±0,09

4,5

4,7±0,07
4,3±0,08

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
СФГ "Лисогір"

0

ТДВ "Русь"

30 днів

60 днів

Рис. 3.3 Інтенсивність фагоцитозу у поросят різного віку
За живою масою новонароджені поросята з фермерського господарства
переважали ровесників з племінного заводу «Русь» (Р<0,001). У віці 60 днів
встановлено суттєву статистично вірогідну різницю за живою масою поросят з
двох господарств. Так, поросята з приватного господарства переважали
ровесників за живою масою на 4,33 кг (Р<0,001) (табл. 3.24).
Таблиця 3.24
Жива маса поросят різного віку у двох господарствах
Господарство

К-сть

Жива маса

Сv, %

Жива маса у 2

Сv,%

гол.

новонароджених, кг

ТДВ «Русь»

10

1,23±0,311

12,2

15,37±0,232

11,8

СФГ
«Лисогір»

10

1,72±0,232***

10,4

19,70±0,330***

10,1

місяці, кг

За підсисний період середньодобовий приріст поросят у СФГ «Лисогір»
був вірогідно вищий на 64 г (Р<0,01), вірогідно вищим на 21,4% був
абсолютний приріст живої маси (Р<0,01). Інтенсивність росту (відносна

81

швидкість

росту)

за

період

спостереження

була

вищою

у

поросят

промислового господарства за невірогідної різниці (табл. 3.25).
Встановлено значну, статистично значущу силу впливу умов утримання
на живу масу поросят у віці 2 міс. (ηx2 = 0,49; Р<0,001).

Показники

Таблиця 3.25
Показники росту поросят в двох господарствах
ТДВ «Русь»
СФГ «Лисогір»
М±m

Сv, %

М±m

Сv, %

Абсолютний приріст, кг

14,1±0,50

9,5

17,9±0,41***

6,9

СДП, г

236,0±0,01

8,5

300,0±0,01**

6,7

Відносний приріст, %

170,4±0,40

2,2

167,8±0,92

2,5

У СФГ «Лисогір» встановлено вірогідний зв'язок між фагоцитарною
активністю нейтрофілів та відносним приростом живої маси (Р<0,05). Між
живою масою у віці 2 міс. та фагоцитарною активністю нейтрофілів в обох
господарствах встановлений прямий статистично значущий кореляційний
зв'язок (Р<0,01) (табл. 3.26).
Таблиця 3.26
Зв'язок ознак неспецифічної резистентності з показниками росту поросят
Корельовані ознаки

ТДВ «Русь»

СФГ «Лисогір»

ФА-жива маса, 2 міс

+0,68±0,231**

+0,71±0,228**

ФА-СДП

+0,27±0,324

+0,15±0,325

ФА-абсолютний приріст

+0,41±0,283

+0,29±0,296

ФА-відносний приріст

+0,44±0,282

+0,66±0,230*

ІФ-СДП

-0,33±0,314

-0,13±0,326

ІФ-абсолютний приріст

-0,31±0,318

-0,15±0,326

ІФ-відносний приріст

+0,16±0,326

+0,26±0,324
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Отримані дані узгоджуються з даними літератури, щодо наявності прямої
кореляції між рівнем імунологічної реактивності та живою масою молодняка
[170].
Отже, встановлено, що умови утримання значною мірою впливають на
прояв господарськи корисних ознак та формування природньої стійкості
свиней. Тварини з фермерського господарства статистично достовірно
переважали ровесників з промислового господарства за абсолютними,
середньодобовими

приростами

живої

маси,

а

також

показниками

неспецифічної резистентності. Сила впливу умов утримання на живу масу
поросят після відлучення становила 49% (Р < 0,001).
Встановлено прямий вірогідний зв’язок між показником неспецифічної
резистентності та живою масою поросят у 2 місяці в обох господарствах
(Р<0,01).
Результати, що викладено у підрозділі, опубліковано в наукових працях [3, 10].

3.4.

Вивчення

неспецифічної

резистентності

за

використання

адаптогенів у свиней
3.4.1. Застосування комплексу амінокислот
У білках рослинного походження, що використовуються для годівлі
сільськогосподарських

тварин,

часто

міститься

недостатня

кількість

незамінних амінокислот. Систематична відсутність у раціоні будь-якої з
незамінних амінокислот призводить до загибелі тварини, а нестача – до низької
продуктивності, зниження захисних сил організму, хвороб. Крім того,
з’ясовано, що апетит тварин залежить від збалансованості раціону за
незамінними амінокислотами [81, 211, 189].
В стаді свиней великої білої породи української селекції (УВБ-2) ПРО «ПГ
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври» сформовано 2 групи поросят після
відлучення (35 днів) за принципом пар аналогів. В дослідній групі середніх за
живою масою – 8 особин, кращих-2, гірших – 3, та 1 тварина з найнижчою
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масою віднесена до найгірших. В контрольній групі: середніх – 5 особин,
кращих – 6, гірших – 3 (табл. 3.27).
Таблиця 3.27
Середня жива маса поросят на початку досліду, М±m
Група

n

Середні

Кращі

Гірші

контрольна

14

5

7,5±0,21

6

3

6,3±0,31

-

-

дослідна

14

8

7,8±0,31

2 10,0±0,61 3

5,8±0,44

1

3,8

9,2±0,20

Найгірші

Ефективність впливу амінокислот оцінювали за загальним станом тварин,
їх ростом, стійкістю до захворювань, гематологічними показниками. Відбір
крові, визначення живої маси проводили в два етапи, перший

– до

застосування, другий – після застосування препарату «Аміносол».
Виявлено індивідуальну мінливість за живою масою дослідних та
контрольних поросят. Так, показники живої маси до застосування препарату
«Аміносол» в дослідній групі коливались в межах 3,8 – 10,6 кг, в контрольній
5,9 – 10,2 кг. Через 14 днів застосування комплексу амінокислот жива маса в
дослідній групі зросла на 46%, а в контрольній групі – на 36% (табл.3.28).
Таблиця 3.28
Господарсько біологічні показники у поросят
Показники
Кількість голів

До застосування препарату
Контрольна Сv, Дослідна Сv,
група
%
група
%
14
14

Після застосування препарату
Контрольна Сv,
Дослідна
Сv,
група
%
група
%
14
14

Жива маса, кг

7,3±0,22

16,9

7,4±0,23

19,6

11,4±0,54

12,2

13,8±0,67*

14,7

Еритроцитів,
млн/мкл
Лейкоцитів,
тис/мкл
Еозинофіли,
кл/мкл
ФА, %
ІФ, м.к.

5,8±0,30

9,1

5,2±0,24

8,2

6,1±0,43

8,8

7,6±0,52*

7,8

10,4±0,43

21,3

11,2±1,24

19,7

9,6±0,39

19,7

10,7±0,41*

17,6

163,3±5,91

62,1 141,6±4,81 54,8

212,7±5,67

59,8

213,3±6,44

52,7

42,1±5,20
3,1±0,31

9,8
3,8

41,8±4,61
3,0±0,29

42,2±5,78
3,0±0,07

9,2
3,6

43,8±4,23
3,4±0,08*

10,6
4,1

11,2
4,2
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Гематологічні дослідження, проведені до та після застосування препарату
«Аміносол», свідчать про позитивний вплив комплексу амінокислот на
гемопоез та окремі показники неспецифічної резистентності поросят, що
узгоджується з літературними даними про позитивний вплив незамінних
амінокислот на фактори неспецифічної резистентеності організму, зокрема
імунітет слизової оболонки кишківника, покращуючи його бар’єрну функцію у
поросят при відлученні [229].
При першому відборі крові у деяких тварин, як дослідної так і контрольної
групи виявлено знижений рівень еритроцитів до 4,4 – 4,6 млн. в 1мм3 крові, що
на 31% нижче за норму [5]. Після застосування комплексного препарату
амінокислот у тварин дослідної групи відмічалась тенденція до нормалізації
рівня формених елементів крові. Кількість еритроцитів у дослідній групі
зросла на 31,6% (Р<0,05), а в контрольній групі лише на 4,9%. У дослідній
групі підвищилась фагоцитарна активність нейтрофілів на 2,0%, а в
контрольній групі даний показник залишився без змін, інтенсивність
фагоцитозу в дослідній групі зросла на 11,8% (Р < 0,05), а в контрольній
залишилась без змін (див. табл. 3.28).
За еозинофільним тестом в дослідній групі виявили 6 стресстійких особин,
що характеризувались збільшенням живої маси за досліджуваний період на 3947%, а в контрольній групі виявлено 8 стресстійких тварин, збільшення живої
маси за досліджуваний період у яких було в межах на 33-37%. Спостереження
за індивідуальними показниками інтенсивності росту поросят показали, що
чутливі

до

стресу

особини

характеризувалися

нижчими

показниками

інтенсивності росту.
За період досліду виявлена вірогідна різниця за середньодобовим
приростом та абсолютним приростом живої маси в контрольній та дослідній
групі (Р<0,01). Інтенсивність росту живої маси в дослідній групі поросят була
вірогідно вищою на 16,1% (Р<0,01) (табл. 3.29).
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Таблиця 3.29
Показники росту поросят за період досліду
Показники

Контрольна

Сv, %

Дослідна група

Сv, %

група
Абсолютний приріст, кг

4,1±0,10

10,9

6,4±0,10**

11,5

СДП, г

293,0± 0,01

11,7

457,0±0,01**

13,2

Відносний приріст, %

43,9±1,76

10,5

60,0±2,87**

12,2

Виявлено індивідуальні особливості інтенсивності росту поросят (рис.
3.4). В дослідній групі найвищі показники інтенсивності росту були у тварин,
що на початку досліду мали найнижчі показники живої маси, що
підтверджується зворотнім кореляційним зв’язком (r = -0,51 ± 0,191; Р<0,05) та
вказує на активацію компенсаторних механізмів у таких поросят.

Рис 3.4 Відносна швидкість росту поросят протягом дослідного
періоду
Встановлено високу статистично значущу рангову кореляції в дослідній
групі між показниками живої маси до та після застосування препарату
амінокислот. Так, поросята дослідної групи, що мали найнижчу живу масу до
застосування «Аміносол», характеризувалися найнижчою живою масою після
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застосування

препарату,

коефіцієнт

рангової

кореляції

становив

rs = +0,83±0,212 (Р<0,001).
Отже, при додаванні до раціону комплексного препарату амінокислот та
вітамінів активізуються фактори неспецифічної резистентності, що дає змогу
отримувати більш життєздатний молодняк та збільшувати швидкість його
росту. Ступінь прояву позитивного впливу залежить від індивідуальних
особливостей організму тварин.
3.4.2. Вплив препарату ехінацеї пурпурової на резистентність
молодняку свиней
Одним з підходів збільшення природної резистентності та підвищення
загальної життєздатності тварин є

використання адаптогенів, зокрема

рослинного походження, такими адаптогенами є препарати з ехінацеї
пурпурової [10, 18].
Дослідження впливу препарату ехінацеї пурпурової «Бакдеп» на стан
природної резистентності проводилось у СФГ «Лисогір» Полтавської області
на свинях великої білої породи української селекції (УВБ-1). Ефективність дії
кормової добавки із ехінацеї оцінювали за загальним станом тварин, їх ростом,
стійкістю до захворювань, гематологічними показниками.
У перші дні життя поросят дослідної групи не зафіксовано захворювань,
молодняк був міцний, життєздатний, в той час, як у молодняку контрольної
групи спостерігалась діарея в результаті чого дві голови загинули.
В результаті гематологічних досліджень поросят, були отримані такі дані:
у поросят дослідної групи, фагоцитарна активність нейтрофілів була на 8,1%
вищою, ніж в контролі (Р < 0,05). Індивідуальна мінливість фагоцитарної
активності у дослідній групі була в межах 60–71%, інтенсивності фагоцитозу
3,8–4,5 м.к., а в контрольній групі фагоцитарної активності була в межах 4960%, а інтенсивності фагоцитозу 3,2–3,8 м.к. У дослідній групі виявили вищу
кількість лейкоцитів порівняно з контролем, однак різниця не вірогідна (табл.
3.30).
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Таблиця 3.30
Гематологічні показники та жива маса поросят
Показники

Контрольна
група
6,1±0,22

Cv, %

Дослідна група

Cv, %

9,2

6,8±0,46

8,4

Вміст лейкоцитів, тис/мкл

7,4±1,24

17,1

9,3±1,38

16,3

Фагоцитарна активність
(ФА), %
Інтенсивність фагоцитозу
(ІФ), м.к.
Жива маса новонароджених
поросят, кг
Жива маса поросят у віці 30
діб, кг

56,4±2,34

8,4

64,5±2,21*

7,9

3,5±0,18

6,3

4,3±0,28*

6,5

1,2±0,12

9,7

1,7±0,14*

10,1

5,2±0,11

12,4

6,8±0,12*

13,5

Вміст еритроцитів, млн/мкл

Жива маса новонароджених поросят в дослідній групі була вірогідно
вищою на 30%, ніж в контрольній (Р<0,01). До віку 30 діб у контрольній групі
загинуло 2 тварини, ті, що залишились, відставали у масі від дослідної групи
на 24% (Р<0,05).

Виявлено прямий вірогідний зв'язок між фагоцитарною

активністю нейтрофілів та живою масою поросят у 30 діб в обох групах
поросят (Р<0,01). Також в дослідній групі виявлений прямий вірогідний зв'язок
між кількістю лейкоцитів та живою масою поросят у 30 діб (Р<0,05) (табл.
3.31).
Таблиця 3.31
Зв'язок неспецифічної резистентності та живої маси поросят у віці
1 місяць
Корельовані ознаки
Контрольна група
Дослідна група
ФА-жива маса

+0,61±0,218**

+0,69±0,214**

ІФ- жива маса

+0,24±0,273

+0,19±0,293

Вміст еритроцитів - жива маса

+0,21±0,284

+0,26±0,277

Вміст лейкоцитів - жива маса

+0,44±0,262

+0,65±0,216**
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З літературних джерел відомо про вплив умов годівлі матерів на природну
резистентність молодняку [107]; також відомо, що препарати ехінацеї
пурпурової підвищують неспецифічну резистентність організму, стимулюючи
клітинні та гуморальні фактори захисту [10, 18], що узгоджується з
отриманими нами результатами.
Отже, аналіз одержаних результатів свідчить про те, що згодовування
кормової добавки із ехінацеї пурпурової «Бакдеп» поросним свиноматкам
сприяло

підвищенню

життєздатності

та

неспецифічної

резистентності

потомства. Новонароджені поросята дослідної групи за живою масою
переважали ровесників контрольної групи на 30% (Р<0,01), а у віці 30 діб – на
24% (Р<0,05).
Результати, що викладено у підрозділі, опубліковано в наукових працях [2, 4].
3.5. Апробація цитобіофізичного методу оцінки загальної життєздатності
організму
На

кафедрі

генетики

і

цитології

Харківського

національного

університету під керівництвом професора В. Г. Шахбазова був створений
цитобіофізичний експрес-метод визначення біологічного віку та стану
організму за змінами показника електрокінетичного потенціалу клітинних ядер
нативних епітеліальних клітин [140, 172]. Електрокінетичний потенціал ядра в
клітинах букального епітелію змінюється залежно від віку, фізіологічного
стану, за дії несприятливих чинників [74, 173].
Дана методика знайшла своє застосування у різних галузях медицини
[74, 78, 134, 173]. Підтверджено взаємозв'язок між адаптивними ознаками і
біоелектричними властивостями клітинних ядер у шовковичного шовкопряда
та Drosophila melanogaster [4, 171].
Важливою особливістю методу є те, що він не потребує складного
обладнання, отримання проб клітин букального епітелію не травматичне, не
займає багато часу, дослідження проводяться на живих клітинах.

Прилад

«Біотест» зручний у використанні і транспортуванні, що дає змогу
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безпосередньо працювати у господарствах. Нами вперше апробовано дану
методику для великої рогатої худоби та свиней. Було встановлено технічні
умови взяття біологічного матеріалу та проведено апробацію цитобіофізичного
методу оцінки біоенергетичного стану на поросятах великої білої породи
української селекції (УВБ-1) (n=10) у господарстві СФГ «Лисогір» Полтавської
області. Досліджували частоту електронегативних ядер (ЕНЯ, %) в клітинах
букального епітелію новонароджених поросят, після відлучення (2 місяці) та у
віці 3 місяці.
Виявлено індивідуальну мінливість показників ЕНЯ та ФА у дослідних
тварин. Встановлено, що у новонароджених поросят показники частоти ЕНЯ
знаходилися в межах 17-91% в середньому 50,6 ± 7,59%; Cv = 48% (рис. 3.5).
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Рис. 3.5 Індивідуальна мінливість частоти електронегативних клітинних
ядер у новонароджених поросят

При відлученні у віці 2 місяці зафіксовані нижчі показники частоти
електронегативних клітинних ядер у дослідних поросят, мінливість даного
показника знаходилася у межах 6-62%, в середньому, 41,0 ± 5,75; Cv = 44,8%,
що ми пояснюємо стресовим станом тварин після відлучення (рис. 3.6).
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Рис. 3.6 Індивідуальна мінливість частоти електронегативних клітинних
ядер поросят після відлучення
Встановлено, що поросята зберігають ранг щодо цитобіофізичної оцінки
стану організму з віком. Так, поросята, що характеризувалися при народженні
найменшим показником ЕНЯ, при відлученні мали меньше значення даного
показника та хворіли на діарею. У віці три місяці зафіксовано тенденцію до
стабілізації

даного

показника.

Так,

індивідуальні

значення

частоти

електронегативних клітинних ядер у молодняку в цьому віці знаходилась в
межах від 24% до 76%, в середньому, 56,9 ± 5,34; Cv = 30,1% (рис. 3.7).
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Рис 3.7 Індивідуальна мінливість частоти електронегативних клітинних
ядер у поросят віком 3 міс.
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Фагоцитарна активність (2 міс.) була в межах 42–78% (залежно від стадії
фагоцитозу). Поросята, що мали найнижчий рівень ЕНЯ, характеризувалися
найнижчими показниками активності фагоцитів. Спостереження за процесом
фагоцитозу показало найбільші відмінності на стадії атракції (42% проти 68%).
Встановлений прямий вірогідний зв'язок між показниками ЕНЯ та ФА (r =
+0,78±0,183 Р<0,01).
Апробацію цитобіофізичного методу, було проведено на поросятах
великої білої породи свиней, що були напівсибсами за батьком та
утримувались у господарствах з різним вирощуванням: ТДВ «Русь» Черкаської
області (промислова технологія), СФГ «Лисогір» Полтавської області
(фермерське). Для досліду було сформовано за принципом пар-аналогів
дослідні групи поросят віком 1 місяць в обох господарствах (n=10).
Встановлено, що показники частоти електронегативних ядер (ЕНЯ) клітин
букального епітелію у поросят СФГ «Лисогір» у віці 1 місяць були в межах 1756%, в середньому 40,0 ± 3,91; Cv = 31,4%,

що вище на 7,1%, ніж у ТДВ

«Русь», де показники знаходились у межах 11-52%, в середньому 32,9 ± 4,63;
Cv =44,4%, однак різниця не достовірна.
При відлученні у віці 2 місяці показники частоти ЕНЯ% поросят в обох
господарствах дещо знизились. Так у віці 2 місяці частота ЕНЯ у поросят з
СФГ «Лисогір» була в межах від 9% до 59%, в середньому 35,1 ± 3,41; Cv =
43,8%, що на 10,9% вище (Р < 0,05), ніж у ТДВ «Русь» – 6-36%, в середньому
24,2 ± 2,63; Cv = 34% (рис. 3.8).
Таким чином, різниця у кількості ЕНЯ у поросят-аналогів за походженням
з різних господарств з віком збільшувалась. Проте, зберігалася перевага на
користь поросят з фермерського господарства. Даний факт вказує на вплив
умов господарства на стан загальної життєздатності організму.
Встановлено пряму сильну кореляційну залежність між показниками ЕНЯ
та ФА у обох господарствах, так у ТДВ «Русь» r = + 0,79 ± 0,170 (Р<0,01), а в
СФГ «Лисогір» r = +0,75 ± 0,340 (Р<0,05) (табл. 3.32).
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a)

b)

Рис. 3.8 Показники частоти електронегативних клітинних ядер у поросят
(a– у віці 30 днів; b – у віці 60 днів)
Таблиця 3.32
Зв'язок між показниками ФА та ЕНЯ у поросят віком 2 місяці
Господарство
ТДВ «Русь»
СФГ «Лисогір»

Коефіцієнт кореляції ЕНЯ-ФА
Фенотипова (r )

Рангова (rs)

+ 0,79 ± 0,170**

+0,84±0,114***

+0,75 ± 0,340*

+ 0,73± 0,212**

Встановлені високі коефіцієнти рангової кореляції між показниками ФА та
ЕНЯ. Так, у віці 2 місяці поросята, що мали найнижчий рівень ЕНЯ
характеризувалися найнижчими показниками ФА, у ТДВ «Русь» rs = +
0,84±0,114 (Р< 0,001), а у СФГ «Лисогір» rs = + 0,73± 0,212 (Р< 0,01).
Цитобіофізичний метод визначення життєздатності організму за частотою
електронегативних клітинних ядер

був застосований при дослідженні

ефективності дії кормової добавки із ехінацеї пурпурової. Дослід проведений у
господарстві СФГ «Лисогір» Полтавської області (свині великої білої породи
української селекції). Досліджувались дві поросні свиноматки: дослідна
(отримувала кормову добавку з ехінацеї за схемою), контрольна (звичайний
раціон). Після опоросу вивчали життєздатність поросят отриманих від обох
свиноматок (по 7 голів у кожній групі). Встановлено, що частота
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електронегативних ядер клітин букального епітелію у поросят дослідної групи
знаходились в межах від 63 до 82% (в середньому, 68,1 ± 4,31%), а в
контрольній групі – на 11,7% нижче та знаходилась у межах від 52 до 63% (в
середньому, 56,4 ± 3,28%) (рис. 3.9).
Встановлено

прямий

сильний

статистично

значущий

зв'язок

між

показниками частоти електронегативних клітинних ядер клітин букального
епітелію та фагоцитарною активністю нейтрофілів крові у поросят (r = +0,76 ±
0,151;

Р<0,001).

Даний

факт

вказує

на

можливість

застосування

цитобіофізичного методу для оцінювання стану неспецифічної резистентності
організму.

Рис. 3.9 Частота електронегативнних клітинних ядер у поросят при
застосуванні препарату ехінацеї пурпурової
Апробацію цитобіофізичного методу проведено і на великій рогатій худобі.
В ДПДГ «Христинівське» апробація проведена на поголів’ї телят української
червоно-рябої молочної породи віком 2 місяці (n=30).
Встановлено особливості одержання препаратів букального епітелію у
великої рогатої худоби. Частота клітин з електронегативними ядрами
букального епітелію у телят знаходилась в межах 16-49 % в середньому,
30,1 ± 1,63; Cv = 29,3% (рис. 3.10).
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Рис. 3.10 Індивідуальні показники частоти електронегативних клітинних
ядер у телят
Між показниками частоти електронегативних ядер букального епітелію та
фагоцитарною активністю нейтрофілів крові у телят встановлений позитивний
прямий сильний зв'язок r = +0,62±0,123 (Р<0,001). Даний факт узгоджується з
результатами, що отримані нами при дослідженні співвідносної мінливості
даних показників у свиней. На великій рогатій худобі підтверджено, що
цитобіофізичний

метод

та

показник

ЕНЯ

відображає

стан

загальної

резистентності організму тварин.
В стаді ПРО «ПГ Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври» апробовано
даний метод на коровах української червоно-рябої молочної породи (n=30), як і
знаходилися на 3-6 місяцях лактації. Вивчали особливості забору біологічного
матеріалу для цитобіофізичних досліджень. Важливо отримувати зразки у
корів зранку до годівлі, щоб запобіги забрудненню зразків часинками корму.
Встановлено, що показники частоти електронегативних клітинних ядер
букального епітелію корів знаходились в межах 6-53%, в середньому 23,7 ± 2,6;
характеризувалися доволі значною мінливістю (Cv = 59,9%) (рис. 3.11).
У дослідних корів, паралельно проводилось визначення кількості
соматичних клітин в молоці. В результаті дослідження виявлено статистично
значущу різницю між частотою ЕНЯ здорових та тварин з субклінічним
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маститом. Так, середнє значення ЕНЯ здорових тварин, в середньому,
становило 35,4±2,42%, а у тварин з ознаками субклінічного маститу
12,1±1,41% (Р<0,001) (рис. 3.12).
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Рис. 3.11 Індивідуальна мінливість частоти електронегативних клітинних
ядер у корів
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Рис. 3.12 Індивідуальні показники частоти електронегативних клітинних
ядер букального епітелію в двох групах корів
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Отже, за використання цитобіофізичного тесту, встановлено існування
індивідуальної мінливості у тварин за показником частоти електронегативних
ядер в тестових клітинах свідчить про можливість селекції за цим показником.
Статистично значущий рівень кореляції між показником фагоцитарної
активності лейкоцитів та показником частоти електронегативних ядер в
клітинах

букального

цитобіофізичного

епітелію

методу для

вказує

на

характеристики

можливість
загальної

застосування
резистентності

організму тварин. Встановлено статистично значущу різницю за часткою
клітин з електронегативним потенціалом ядра у здорових та корів з ознаками
маститу. Даний факт свідчить про доцільність подальших наукових досліджень
цього методу визначення біоенергетичного стану для діагностики та
прогнозування загальної життєздатності організму тварин, що може бути
застосовано у процесі індивідуального підходу при вирощуванні молодняку.
Результати, викладені в підрозіділ, опубліковано в працях [2, 3, 9, 10, 18].
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РОЗДІЛ 4
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1.

Методологічний

підхід

до

визначення

неспецифічної

резистентності організму
Розроблено та апробовано комплексну схему для оцінювання природної
резистентності сільськогосподарських тварин до різних абіотичних (середовищ
них) та біотичних (збудники хвороб) стресорів, що включає застосування
гематологічних (формула крові) та імунобіологічних (ФА, БАСК, ЛАСК)
досліджень,

а

стресчутливість

також
та

специфічних

тестів:

імунореактивність

еозинофільний

(гістамінова

проба),

тест

на

загальну

життєздатність (цитобіофізичний тест) організму (рис.4.1). Застосування
такого комплексного підходу дозволяє виявити високорезистентних тварин та
використати при формуванні племінного ядра. Використання тварин з високою
природною резистентністю дозволить не лише запобігти високому рівню
захворюваності, а й сприяє підвищенню продуктивності та якості продукції.
Про даний факт свідчить виявлена співвідносна мінливість між показниками
неспецифічної резистентності та ростом молодняку, а також показниками
відтворювальної здатності, продуктивності у дорослому віці.
В умовах промислових комплексів зростає технологічне навантаження на
організм сільськогосподарських тварин та виникає невідповідність між
фізіологічними можливостями організму та зовнішнім середовищем. Типізація
тварин за рівнем стресостійкості є актуальною при створенні стад, які б
відповідали вимогам інтенсивного ведення тваринництва [77, 114].
Виявлені

закономірності

прямого

взаємозв’язку

між

ознаками

продуктивності та резистентності можуть бути використані при спрямованій
селекції за комплексом ознак, що сприятиме збільшенню продуктивності та
терміну продуктивного використання тварин. Зниження захворюваності та
підвищення загальної життєздатності тварин в господарствах є запорукою
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підвищення якості продукції тваринництва та збільшення рентабельності
виробництва.

Еозинофільний
тест
на стресчутливість

Тест на
імунореактивність
(гістамінова проба)

Гематологічні
дослідження

Імунобіологічні
дослідження

Цитобіофізичний
тест

Комплексна оцінка природної стійкості організму до стресорів
Виявлення високорезистентних генотипів
Створення високорезистентних стад
Рис. 4.1 Комплексна схема оцінювання резистентності
сільськогосподарських тварин
Диференціація молодняку в ранньому віці за ознаками природної
резистентності з врахуванням співвідносної мінливості з господарськими
ознаками є перспективним напрямом в селекції тварин на індивідуальному
рівні, що дозволяє спланувати вирощування молодняку таким чином, щоб
максимально реалізувати спадковий потенціал продуктивних ознак. З
літератури відомо [7, 8, 40] про значний вплив середовищних чинників на
ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності тварин. Саме реакція
«генотип-середовище» є стримуючим чинником для максимально можливої
продуктивності. В період вирощування це проявляється в особливостях росту
молодняку. Так, телята з високою інтенсивністю росту швидше змінюють ранг
у порівнянні з телятами помірної швидкості росту. Такі тварини не надто
інтенсивно

використовують

спадкові

резерви

та

змінюють

ранг

за

інтенсивністю росту у старшому віці (6-8-12 місяців). Також встановлено
значний вплив умов утримання в господарстві на живу масу та неспецифічну
резистентність поросят.
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Нами виявлено вікову динаміку кількості еозинофільних клітин в 1 мкл
крові. У поросят великої білої породи віком 2 місяці, в ТДВ «Русь» кількість
еозинофілів 0 - 443 кл (93 ± 19,5), а у 4 місяці цей показник зріс – 299±63,9
клітин. У віці 6 міс. кількість еозинофільних гранулоцитів, в середньому,
становила 470±29,1 кл/мкл. Спостерігали прямий середньої сили кореляційний
зв'язок між показниками кількості еозинофілів у поросят у віці 2 та 4 місяці
(r = +0,31±0,14; Р<0,05), а у віці 4 та 6 місяців r = +0,34±0,15; Р<0,05, що
свідчить про тенденцію щодо збереження стрес-статуса тваринами з віком.
Серед досліджуваних свиней великої білої породи віком 4 місяці виявлено
28,5% стресстійких особин, у віці 6 місяців – 30,9%.
У свиней великої чорної породи та великої білої породи віком 2 місяці у
ПСП «Дзвеняче» виявлено вірогідну різницю за кількістю еозинофільних
гранулоцитів (Р<0,01) на користь свинок великої чорної породи, порівняно з
свинками великої білої породи. За результатами еозинофільного тесту на
стресчутливість 56% досліджуваних свинок великої білої породи віднесені до
стрес-стійких, а серед досліджуваних свинок великої чорної породи, стресстійких – 68% (Р<0,01). З літературних джерел відомо, що свині великої чорної
породи характеризуються достатньо високою природньою резистентністю, що
проявляється, в першу чергу, у гарній збереженості молодняку [13]. Серед
досліджуваного молодняку великої рогатої худоби української червоно-рябої
молочної породи стрес-стійких тварин не виявлено, що ми пояснюємо
недостатньо

сформованою

захисною

системою

та

адаптаційними

можливостями організму тварин. Найнижчі середні показники кількості
еозинофілів виявлені у молодняку великої рогатої худоби віком 2 міс.
(26,5±6,61кл/мкл). Кількість цих клітин була значно вищою у молодняку
свиней великої чорної породи (1107,2±130,43 кл/мкл) та гібридного молодняку
(1735,4±309,71 кл/мкл).
Таким чином, встановлено міжвидову, міжпорідну та вікову мінливість
кількості еозинофільних клітин в 1 мкл крові. Зафіксовано різний ступінь
прояву реакції на стрес у тварин 2 видів (велика рогата худоба, свині). що
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виражалося у зміні кількості еозинофілів у крові. Така реакція є закономірним
біологічним явищем, механізм якого полягає у зміні картини крові у відповідь
на стрес. Подібні закономірності виявлено в дослідженнях інших науковців
[100]. Отже, еозинофільний тест є доступним та інформативним і може
використовуватись як один з критеріїв вивчення стійкості тварин до стресу в
системі комплексної оцінки специфіки племінних ресурсів.
Розширення спектру тестів для оцінювання загальної реактивності та
життєздатності

організму

сільськогосподарських

тварин

дозволить

використовувати біологічні особливості клітин не лише для оцінювання
статусу тварин,

а

й

для

діагностики патологічних станів

(зокрема,

захворювання молочної залози у корів) та ефективності лікувальних заходів.
Апробація цитобіофізичного методу (визначення частоти електронегативних
клітинних ядер) показала доцільність його використання як додаткового тесту
в

системі

оцінювання

загальної

життєздатності

організму

сільськогосподарських тварин (великої рогатої худоби, свиней).
В умовах промислових комплексів зростає технологічне навантаження на
організм сільськогосподарських тварин та виникає невідповідність між
фізіологічними можливостями організму та зовнішнім середовищем. Типізація
тварин за рівнем стресостійкості та загальної життєздатності є актуальною при
створенні стад, які б відповідали вимогам інтенсивного ведення тваринництва
[8, 77, 114].
4.2. Економічна ефективність досліджень
Вступ України до світової організації торгівлі (СОТ) та підписання Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом передбачає досягнення нового рівня
якості вітчизняних продуктів харчування, що є головною передумовою їх
виходу на світовий ринок.
При підвищенні кількості соматичних клітин в молоці знижується
продуктивність тварин, знижується гатунок отриманаго молока, а також
знижується ціна на таке молоко. Додаються витрати на лікування
тварин. У перерахунку на 100 корів з підвищеним вмістом соматичних
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клітин у молоці до 800 тис/см³ за 305 днів лактацій не доотримується
85400 кг молока, що в перерахунку на вартість 1 кг базисного молока
(10,70 грн/кг) складає 913780 грн за рік [213]. У зв’язку з тим, що закупівельні
ціни на молоко залежать від вмісту жиру, білка та його ґатунку [35],
встановлені наступні базисні норми для коров’ячого молока: вміст жиру –
3,4%, вміст білка – 3,0%. При цьому співвідношення вартості жиру та білка у
ціні молока встановлені на рівні 40:60 % або 1:1,5 відповідно [54].
За базову договірну ціну приймається закупівельна ціна 1 кг молока
першого ґатунку при базисних нормах вмісту жиру та білка. Для визначення
закупівельної ціни молока з урахуванням фактичного вмісту жиру та білка
розраховують вартість одного їх відсотка в 1 кг молока при відповідній базовій
ціні. Станом на 1.01.2021 року базова ціна закупівлі 1 кг молока першого
ґатунку при базисних нормах вмісту жиру та білка становила – 10,70 грн/кг,
вищий – 11,29 грн/кг, екстра ґатунок –11,72 грн/кг [213].
Отже, вартість 1% жиру становить 125,8 коп. (1070×0,4:3,4=125,8 (коп.)),
вартість 1% білка складає 214 коп. (1070×0,6:3,0=214 (коп.)). При підвищенні
якісних показників молока, молочного білка на 0,1% та молочного жиру на
0,2% можливо отримати додаткових надходжень від реалізацій молока
+470грн/т.
В наших дослідженнях встановлено, що вміст жиру та білка в молоці
хворих на мастит корів нижчий, ніж у здорових тварин, що узгоджується з
даними літературних джерел [56]. Також достовірно вищим виявився надій у
корів без ознак маститу, порівняно з тваринами у яких виявлений підвищений
вміст соматичних клітин в молоці. Так, у ДП ДГ «Нива», середні значення
вмісту жиру в молоці у корів з підвищеним вмістом соматичних клітин в
молоці були на 0,5% нижчими, порівняно з коровами без ознак маститу.
Економічні втрати через зниження жирності молока у цієї групи корів в
господарстві склали

-62,9 коп./л молока, або -629 грн/т молока, а через

зниження вмісту білка на 0,3%

відбулося недоодержання 64,2 коп./л (або
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642 грн/т). Через підвищений вміст кількості соматичних клітин знизився
гатунок молока (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Економічні втрати при реалізації молока з підвищеним вмістом
соматичних клітин в молоці корів ДП ДГ «Нива»
Показники, одиниці виміру

Групи корів за кількістю соматичних клітин в
молоці
І
ІІ
ІІІ
< 500 тис.
500 тис. кл/мл –
1 млн. <
кл/мл
1 млн. кл/мл
кл/мл

6092

5653

5631

---

-439

-461

65184

60487

60251

Втрати, грн

--

-4697

-4933

Вміст жиру по групах корів, %
Вартість молока залежно від
вмісту жиру, грн
Вартість реалізації молока по
групах тварин грн/лактацію
Втрати на 1 корову за лактацію,
грн

3,8

3,6

3,2

+3042

+1413

-1408

68226

61900

58843

---

-6626

-9383

Надій за 305 днів лактації, кг
Не доотримано молока, кг
Виручка від реалізації молока за
базисного вмісту жиру та білка,
грн

У ДП ДГ «Христинівське» середні значення вмісту жиру в молоці у корів
без ознак маститу були на 1,1% нижчими, порівняно з коровами з підвищеним
вмістом соматичних клітин в молоці, що призвело до економічних втрат
1,38 грн/л молока (або 1380 грн/т), а зниження вмісту білка в молоці на 0,5%
втрат 1,07 грн/л (або 1070 грн/т). Також встановно вірогідну різницю за надоєм
у корів без ознак маститу та корів з підвищеним вмістом соматичних клітин в
молоці (що вказує на субклінічний мастит). Через підвищений вміст
соматичних клітин в молоці знизився його гатунок (табл. 4.2).
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Таблиця 4.2
Економічні втрати при реалізації молока з підвищеним вмістом
соматичних клітин в молоці корів ДП ДГ «Христинівське»
Показники, одиниці виміру

Групи корів за кількістю соматичних клітин в
молоці
І
ІІ
ІІІ
< 500 тис.
500 тис. кл/мл –
1 млн. <
кл/мл
1 млн. кл/мл
кл/мл

6446

6226

6034

--

-220

-412

68972

66618

64563

--

-2055

-4409

3,9

3,2

2,8

Вартість молока залежно від вмісту
жиру, грн
Вартість реалізації молока по групах
тварин грн/лактацію

+4060

-1569

-4561

73032

65049

60002

Втрати на 1 корову за лактацію, грн

---

-7983

-13030

Надій за 305 днів лактації, кг
Не доотримано молока, кг
Виручка від реалізації молока за
базисного вмісту жиру та білка, грн
Втрати, грн
Вміст жиру по групах корів, %

З літературних джерел відомо, що у корів, які мають ознаки субклінічного
маститу, скорочується тривалість продуктивного використання на 2-3 лактації
[2, 41, 105, 115, 158]. Отже, недоотримання молока та телят призводить до
зниження

прибутку

підвищуються

за

в

господарстві.

рахунок

Потенційно

недоотримання

економічні

втрати

вартості племінної телички

(80грн/кг) або вартості бугайця (ціна м’яса 45грн/кг) (ціни вказано за даними
[203]. Крім того, також не доотримується молока за 2-3 лактації, що можна
врахувати, беручи до уваги середню продуктивність корови в 6000 кг (за 305
днів лактації). В цьому випадку, за 2-3 лактації господарство не доотримує –
12000–18000 кг молока з однієї корови, а це, за ціною в 10,7 грн/кг становить
128400-192600 грн. за рік втраченого прибутку.
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Добір стійких до захворювань молочної залози тварин забезпечить
підвищення ґатунку молока до вищого. Від таких тварин, перш за все, слід
оцікувати зниження вмісту соматичних клітин в молоці, покращення його
якісних характеристик, що дозволить збільшити прибуток від реалізації молока
до 7408,69 грн на одну корову за лактацію, в перерахунку на 100 корів –
740869 грн/305 днів лактації. В результаті досліджень встановлено, що в
дослідному господарстві «Христинівське» частка корів з підвищеним вмістом
соматичних клітин в молоці складала 1,2 - 26,8% в потомстві різних бугаївплідників. В дослідному господарстві «Нива» цей показник склав 1 - 17%, в
потомстві різних бугаїв-плідників. Захворювання на мастит значно знижує
якісні показники молока. Вірогідний вплив фактору «батько» на прояв
маститів та значна диференціація за частотою захворюваності на мастит в
потомстві різних бугаїв свідчить про можливість селекції за цією ознакою. З
метою підтримання економічної ефективності, господарствам запропоновано
комплектувати стада великої рогатої худоби тваринами стійкими до
захворювань молочної залози.
Одним з шляхів підвищення загальної життєздатності та неспецифічної
резистентності є використання рослинних адаптогенів як додаток до раціону
[10, 18].

Встановлено, що згодовування кормової добавки із ехінацеї

пурпурової «Бакдеп» поросним свиноматкам (УВБ-1) сприяло підвищенню
життєздатності

їх

потомства.

Новонароджені

поросята

від

дослідної

свиноматки вірогідно переважали ровесників від контрольної свиноматки на
30% (1,19±0,32 проти 1,69±0,31; Р<0,01), а у віці 30 діб – на 24% (5,2±0,11
проти 6,8±0,12; Р<0,05). Таким чином, додатково отримано 11,2 кг живої маси
(додаткової продукції), економічний ефект від використання кормової добавки
склав 524,16 грн. з дослідної групи за місяць.
Умови утримання значною мірою впливають на господарськи корисні
ознаки та формування неспецифічної стійкості організму поросят після
відлучення. Свині з фермерського господарства статистично достовірно
переважали ровесників з промислового господарства за показниками росту:

105

живою масою новонароджених поросят,

після

відлучення

(Р < 0,001),

абсолютними приростами живої маси (Р < 0,01) середньодобовими, а також
показниками неспецифічної резистентності. Свині великої чорної породи більш
стійкі до стресу та характеризуються кращою неспецифічною резистентністю
(Р < 0,001). Стресостійкість свиноматок та високий рівень неспецифічної
резистентності поросят може пояснювати кращу збереженість молодняку у
підсисний у свиней великої чорної породи
Загалом, раннє виявлення тварин з низькою загальною реактивністю та
диференціація на групи молодняку дозволяє запобігти значним економічним
втратам на лікування та сприяє збільшенню загальною життєздатності. В той
же час, вбачається перспективним цілеспрямоване вирощування високо
резистентного молодняку з племінною метою. Вивчення співвідносної
мінливості ознак продуктивності та природньої резистентності виявило прямий
вірогідний

зв’язок

з

показниками

росту

молодняку

та

майбутньою

продуктивністю. Так, телята, що не мають патологічної реакції на стрес, мають
вірогідно вищу живу масу (на 2,6 кг; Р < 0,01) та менший вік першого
осіменіння (міс.) порівняно з телятами, які виявилися чутливими до стресу
(17,0 ± 0,64 проти 15,3 ± 0,59; Р < 0,05). Можна зробити припущення, що
підвищена реакція тварини на стрес впливає на метаболізм організму доволі
значуще через нейро-гуморальні механізми регуляції. Цо пояснює чому у
корів, що оцінені в ранньому онтогенезі (2 міс.) як стрес-чутливі, рівень
молочної продуктивності за першу лактацію був вірогідно нижчим на 1843 кг
(Р < 0,05), ніж у тварин з нормальною реакцією на стрес.
Виявленні

закономірності

співвідносної

мінливості

показали,

що

комплектування племінного ядра стійкими до стресу та хвороб тваринами
дозволить створювати високопродуктивні стада із спадковою стійкістю до
несприятливих чинників та технологічних стресорів.
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ВИСНОВКИ
1. Визначені доступні та інформативні інтер'єрні тести (на стресчутливість,
загальну реактивність, резистентність), які дають загальне уявлення про
взаємодію «генотип–середовище» на індивідуальному рівні, що дозволяє
виявити особливості прояву неспецифічної резистентності та її зв’язок з
господарськи корисними ознаками великої рогатої худоби та свиней.
2. Комплексний методологічний підхід розкриває аспекти оцінювання тварин
на індивідуальному рівні за тестами, які дозволяють розширити уявлення про
їх типологічні особливості в ранньому онтогенезі.
3. Гістамінова проба може бути застосована при оцінюванні неспецифічної
резистентності тварин, що підтверджується прямим кореляційним зв’язком між
відносним потовщенням шкірної складки (Рв) та фагоцитарною активністю
лейкоцитів (r = +0,36 ± 0,163; Р < 0,05).
4. Існує пряма залежність між живою масою новонароджених телят та рівнем
неспецифічної резистентності у віці 2 місяці, про що свідчить співвідносна
мінливість

цього

показника

та

фагоцитарної

активності

лейкоцитів

(r = +0,38 ± 0,161; Р < 0,05).
5. Стрес-статус впливає на живу масу телят у віці 2 міс. (ɳх2 = 0,19 ± 0,060,
Р<0,05) та імунореактивность – на живу масу у віці 6 міс. (ɳх2 = 0,34 ± 0,098).
Телята зі статусом «стрес-норма» мають вищу живу масу (на 2,6 кг; Р < 0,01) та
менший вік першого осіменіння порівняно з телятами чутливими до стресу
(17,0 ± 0,64 проти 15,3 ± 0,59; Р < 0,05).
6. У корів, які в ранньому віці (2 міс.) мали статус «стрес-норма», рівень
молочної продуктивності був вірогідно вищим на 1843 кг (Р < 0,05), ніж у
стрес-чутливих тварин.
7. Статистично значущий вплив фактору «батько» (10-11%), на прояв маститів
та значна диференціація за частотою захворюваності на мастит в потомстві
різних бугаїв свідчить про можливість селекції за цією ознакою. У корів з
проявом субклінічного маститу відбувається вірогідне зниження надою (на
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6,4 – 7,6%; Р < 0,01) та якісних показників молока (вмісту в молоці жиру - на
0,6-1,1%; білка – на 0,3-0,5%, Р < 0,001) у порівнянні із здоровими.
8.

Цитобіофізичний

метод

може

застосовуватися

для

характеристики

неспецифічної резистентності та загальної життєздатності організму великої
рогатої худоби та свиней, про що свідчить існування прямого сильного
статистично значущого зв’язку між показниками фагоцитарної активності
лейкоцитів та частоти електронегативних ядер в клітинах букального епітелію,
що

виявлений

в

низці

дослідів

на

молодняку

(r = +0,62 ± 0,123

–

r = +0,79 ± 0,170), та різниці за показником ЕНЯ у корів з проявом маститу та
здорових тварин (на 23,3%; Р < 0,001).
9. Умови утримання значною мірою впливають на господарськи корисні ознаки
та неспецифічну стійкість організму поросят після відлучення. Свині з
фермерського господарства статистично достовірно переважали ровесників з
промислового

господарства

за

показниками

росту:

живою

масою

новонароджених поросят (на 0,49 кг), після відлучення (на 4,33 кг; Р < 0,001),
абсолютними приростами живої маси (на 21,4%, Р < 0,01) середньодобовими
(на 64 г), а також показниками неспецифічної резистентності (ФА на 13,6%).
11. Свині великої чорної породи більш стійкі до стресу та характеризуються
кращою неспецифічною резистентністю (ФА на 2,3%, Р < 0,05; ІФ на 18,2%;
Р < 0,001), мають кращі (на 4,7%) показники збереженості молодняку у
підсисний період, ніж свиноматки великої білої породи (Р < 0,001). Свиноматки
великої білої породи переважають за багатоплідністю на 10,4%, масою гнізда
при народженні – 22,2% та відлученні – 12,7% (Р < 0,05 - Р < 0,01).
12. Встановлено позитивний вплив адаптогенів (комплексу амінокислот та
ехінацеї пурпурової) на підвищення неспецифічної резистентності свиней та
збереженість молодняку. Ступінь прояву позитивного впливу залежить від
індивідуальних особливостей організму тварин, зокрема, існує зворотній
зв’язок між живою масою на початку досліду та інтенсивністю росту поросят
(r = -0,51 ± 0,191; (Р < 0,05).
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1.

З метою підвищення ефективності розведення та покращення

продуктивних ознак тварин запровадити комплексну систему визначення
неспецифічної резистентності (у великої рогатої худоби по завершенні
молочного періоду, у свиней – після відлучення) та індивідуальний підхід до
вирощування молодняку.
2.

Використовувати в стадах молочної худоби бугаїв-поліпшувачів,

які оцінені за вмістом соматичних клітин в молоці дочок.
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узагальнено результати, зроблено висновки).
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важный фактор для создания сельского хозяйства европейского типа :
материалы симпозиума с междунар. участием, 29 сентября–01 октября 2016 г.
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Матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від
дня народж. д-ра біолог. наук, проф. Бугрова Олексія Дмитровича (м. Харків,
16-17 верес., 2020 р.) / Ін-т тваринництва НААН. Х., 2020. С. 68–70.
(Здобувачем поведено лабораторні дослідження, узагальнено результати,
зроблено висновки).
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17. Рекомендації з оцінки гетерозиготності, адаптаційної здатності та регулювання
генетичної структури генофондових популяцій / Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова,
К. В. Бодряшова, Н. М. Маковська. Чубинське, 2015. 24 с. (Здобувачем
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: методичні рекомендації / К. В. Копилов, О. Д. Бірюкова, А. В. Шельов,
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М. Л. Добрянська, Н. Б. Мохначова, Н. М. Маковська, Л. Ф. Стародуб ; за ред.
Б. Є. Подоби. Чубинське, 2020. 36 с. (Здобуачем підготовано частину
підрозділу 1.2.).
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– VIIІ конференції молодих вчених та аспірантів (Інститут розведення і генетики
імені М.В.Зубця НААН), с. Чубинське, 13 трав. 2010 р., (виступ з доповіддю);
– ІX конференції молодих вчених та аспірантів, Сучасна методологія, результати
досліджень та перспективи виробництва, (Інститут розведення і генетики імені
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– Міжнародній науковій конференції Наука, техника и инновационные
технологии в эпоху могущества и счастья, Туркменістан, 11–13 червня, 2015 р.,
(заочна участь);
– XІІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та аспірантів,
присвяч. пам'яті акад. НААН Михайла Васильовича Зубця

(Інститут

розведення і генетики імені М.В.Зубця НААН), с. Чубинське, 28 трав. 2015 р.,
(виступ з доповіддю);
– XIV Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та аспірантів
присвяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Інститут
розведення і генетики імені М.В.Зубця НААН), с. Чубинське, 20 трав. 2016 р.,
(виступ з доповіддю);
– Симпозіум с міжнародною участю, Зоотехнічна наука – важливий фактор для
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європейского

типу,

м. Максимівка,

Молдова, 29 вересня – 1 жовтня, 2016 р., (заочна участь);
– ХХ Міжнародній науково-практичній конференції, Актуальні проблеми
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2017р., (заочна участь);
– ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, присвяч.
90-річ. від дня народж. д-ра біолог. наук, проф. Бугрова Олексія Дмитровича
(Інститут тваринництва НААН), м. Харків, 16-17 верес., 2020 р., (заочна
участь)
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Додаток Б
Продуктивності матерів досліджуваних телят ПрАТ «Агро-Регіон»
(остання закінчена лактація)

Показники

Надій за 305 днів, кг

Вміст жиру, %

Вміст білка, %

1 лактація (n=13)
М±m
σ
Cv, %

6921±439,2

3,8±0,02

3,1±0,02

1581,05

0,07

0,08

22,8

1,8

2,6

8097±443,16

3,8±0,02

3,1±0,02

1329,54

0,06

0,06

16,4

1,6

1,9

2 лактація (n=9)
М±m
σ
Cv, %

3 лактація і старші (n=21)
М±m
σ
Cv, %

8914±370,67

3,7±0,02

3,0±0,02

1705,07

0,09

0,11

19,1

2,4

3,7
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