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second stage of lactation was 2,59±0,045 mg%, which is more larger (p<0,05) than the first research and in 
the control (p<0,01). The mammary gland during the second stage of lactation swallowed 0,38±0,01 mmol/l 
of glucose or 18,10 % of its content in the inflowing blood and was1,24 times lower than in the control 
(p<0,05). 

Milkproduction of the cows in bulkmilk was 10,9 % less than the control animals, and in the milk with a 
fat content of 4 % – 1,14 times. The fat content o fthe milk was 3,58 %, and lactose – 4,04 %. During this 
period, the cows of this group contributed 28,8 kg milk fat and 32,5 kg of lactose. Compared with the control 
of these indicators less on 3,9-5,9 kg. 
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В роботі представлені результати досліджень вмісту гемоглобіну та кількості лейкоцитів і 

еритроцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності і особливостей вегетативної 
регуляції. Встановлені взаємозв’язки між вмістом гемоглобіну в крові та силою, врівноваженістю і 
рухливістю нервових процесів у корі великого мозку, а також типом автономної нервової системи. 
На кількість еритроцитів суттєво впливають врівноваженість і  рухливість коркових процесів та 
тип вегетативної регуляції. Отже, між гематологічними показниками та особливостями вищої 
нервової діяльності і вегетативної регуляції в організмі свиней існує вірогідний тісний взає-
мозв’язок. 

Ключові слова: типи вищої нервової діяльності, тонус автономної нервової системи, свині, 
гематологічні показники, умовно-рефлекторна діяльність. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. На зв'язок організму з зовнішнім середо-
вищем та інтеграцію всіх органів і систем органі-
зму направлена діяльність нервової системи. Її 
тип зумовлює індивідуальні відмінності та здат-
ність організму пристосовуватися до зміни умов 
оточуючого середовища [1]. Найбільш досконале 
пристосування забезпечується поєднанням висо-
кої сили, рухливості та врівноваженості нервових 
процесів. Слабкість, неврівноваженість та інерт-
ність є факторами, що негативно впливають на 
здатність живого організму до адаптації [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.Встановлено взаємозв’язок між показниками 
нервових процесів у корі великого мозку та про-
дуктивністю і багатьма біохімічними параметрами 
організму тварин [3, 4, 5, 6]. Тварини сильного 
врівноваженого рухливого типу є найбільш бажа-
ними для тваринництва, оскільки вони характери-
зуються більш високими показниками продуктив-
ності, стійкі до захворювань. Тварини слабкого 
типу вищої нервової діяльності найчастіше мають 
низьку продуктивність та низькою резистентністю 
і стресостійкістю. Для тварин сильного врівнова-
женого інертного та сильного неврівноваженого 
типів вищої нервової діяльності, як правило, ха-
рактерні середні показники продуктивності. 

Одну із провідних ролей у процесах адап-
тації організму до зміни умов навколишнього се-
редовища відіграє автономна нервова система. 
Симпатична частина автономної нервової систе-
ми мобілізує ресурси організму у відповідь на дію 
стресових факторів, парасимпатична автономна 
нервова система здійснює поточну регуляцію 
фізіологічних процесів [7]. Тому вегетативна ре-
гуляція відповідає за всі внутрішні процеси ор-
ганізму, забезпечує відносну динамічну сталість 
внутрішнього середовища та виконує адапта-
ційно-трофічну функцію – регуляцію обміну ре-
човин відповідно до умов зовнішнього середови-
ща. Контроль за вегетативними функціями фор-
мується ієрархічно під впливом центральної не-
рвової системи, зокрема, кори великого мозку. 

Постановка завдання. Метою досліджен-
ня було встановити взаємозв’язок між силою, 
врівноваженістю та рухливістю процесів збу-
дження і гальмування в корі великого мозку, ти-
пом вегетативної регуляції та гематологічними 
показниками у свиней. 

Матеріали і методи досліджень. Досліди 
проводились на базі виробничої свиноферми ТОВ 
СП «Ідна», с. Острожець, Млинівського району, 
Рівненської області на свинях великої білої породи 
3-річного віку. Умови утримання, використання, 
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раціон та кратність годівлі для всіх тварин були 
однаковими. 

На першому етапі досліджень визначали 
типи вищої нервової діяльності (ВНД) за експрес-
методикою, розробленою кафедрою фізіології, 
патофізіології та імунології тварин НУБіП України, 
суть якої полягає в оцінці рухової реакції тварини 
до місця підкріплення кормом, швидкості вироб-
лення та переробки умовного рухово-харчового 
рефлексу, ступеня орієнтувальної реакції та зов-
нішнього гальмування [8]. Експеримент проводи-
ли в типових індивідуальних станках. Прояв реа-
кції тварин оцінювали в умовних одиницях (у.о.) 
від 1 до 4. На основі проведених досліджень умо-
вно-рефлекторної діяльності було сформовано 4 
дослідні групи тварин по 5 найтиповіших пред-
ставників визначених типів ВНД в кожній: I група 
– сильний врівноважений рухливий тип (СВР), II 
група – сильний врівноважений інертний тип 
(СВІ), III група – сильний неврівноважений тип 
(СН), IV група – слабкий тип (С). 

Другий етап експериментів включав дослі-
дження тонусу автономної нервової системи у 
піддослідних свиней за допомогою тригемінова-
гального тесту [9]. Тест проводили в типових ін-
дивідуальних станках для свиней, куди тварину 
поміщали перед початком випробувань. У кожної 
тварини вимірювали частоту серцевих скорочень 
шляхом аускультації серця зліва, у ділянці 2-4 
міжреберного проміжку у нижній третині грудної 
клітки за допомогою фонендоскопу. Потім експе-
риментатор натискав одночасно великим і вказі-
вним пальцями на обидва очні яблука досліджу-
ваної тварини з експозицією 10 секунд. Після 
натискання частоту серцевих скорочень вимірю-
вали повторно. Визначали різницю частоти сер-
цевих скорочень до та після натискання на очні 
яблука. За результатами тригеміновагального 
тесту встановлювали тип автономної регуляції 
серцево-судинної системи і, відповідно, тварину 
відносили до нормотоніків, симпатикотоніків чи 
ваготоніків. 

Кількість еритроцитів і лейкоцитів визнача-
ли за допомогою камери Горяєва, а вміст гемо-
глобіну – геміглобінціанідним методом [10]. 

Для дослідження взаємозв’язку між корти-
кальними процесами та типологічними особливо-
стями автономної нервової системи проводили 
однофакторний дисперсійний аналіз. Результати 
досліджень обробляли згідно із загальновизна-
ними методами статистики з використанням 
комп’ютерних програм Microsoft Exсel. 

Результати власних досліджень і їх об-
говорення. Врезультаті досліджень умовно-
рефлекторної діяльності у свиней встановлено, 
що для тварин СВР типу ВНД характерні найвищі 
показники основних властивостей коркових про-
цесів: їх сила становила 3,8 у.о., врівноваженість 
– 4 у.о. і рухливість – 3,8 у.о. У тварин СВІ типу 
ВНД сила нервових процесів була нижчою на 

10,5 %, врівноваженість – на 15,0 % та рухливість 
– на 36,8 % порівняно з тваринами СВР типу. У 
свиней СН типу ВНД сила нервових процесів 
була на 25 % нижчою, ніж у свиней СВР типу, та 
нижчою на 11,8 % стосовно свиней СВІ типу. Для 
свиней С типу ВНД були характерними найнижчі 
значення основних властивостей коркових про-
цесів: сила, врівноваженість і рухливість більше, 
ніж у 3 рази були нижчими порівняно зі свинями 
СВР типу (p<0,001). 

Що стосується характеристик тригемінова-
гального рефлексу, то у тварин СВР типу ВНД 
після дії подразника (натискання на очні яблука) 
частота серцевих скорочень майже не змінюва-
лася. У свиней СВІ типу ВНД спостерігали зни-
ження цього показника майже на 15,5 %, у тварин 
СН типу – прискорення частоти серцевих скоро-
чень на 7,7 %, а у представників С типу збіль-
шення частоти серцевих скорочень становило 
15,5 %. Отримані дані вказують на те, що власти-
вості коркових процесів в організмі свиней впли-
вають на тонус автономної нервової системи.  

Дослідження показників коркових процесів 
у тварин з різним тонусом автономної нервової 
системи показали, що у нормотоніків сила проце-
сів збудження і гальмування у корі великого моз-
ку складала 3 у.о., врівноваженості – 3 у.о. та 
рухливості – 2,6 у.о. У симпатикотоніків показник 
сили був нижчим на 33,3 %, врівноваженості – на 
45,6 % (р<0,05) та рухливості – на 18,1 % у порів-
нянні з нормотоніками.  

У ваготоніків сила та врівноваженість кор-
кових процесів були більшими відповідно на 
19,1 % та 9,7 %, ніж у нормотоніків. Також  ці по-
казники майже у 2 рази були більшими, ніж у 
симпатикотоніків. Щодо рухливості коркових про-
цесів, то її значення були більшими на 21,4 %, у 
порівнянні з симпатикотоніками.  

При досліджені кількості еритроцитів і лей-
коцитів та вмісту гемоглобіну у крові дослідних 
тварин були встановлені наступні результати, які 
представлені у таблиці 1. 

В результаті дослідження гематологічних 
показників у тварин різних типів ВНД встановле-
но, що у свиней СВІ типу ВНД кількість еритроци-
тів була нижчою на 3,9 %, ніж у свиней СВР типу. 
У тварин СН типу ВНД цей показник був нижчий 
на 4,6 % порівняно з тваринами СВР типу. Щодо 
тварин С типу ВНД, то кількість еритроцитів була 
вірогідно нижчою на 5,6 % (р<0,05) у порівнянні з 
тваринами СВР типу.  

Дослідження вмісту еритроцитів у свиней з 
різним типом вегетативної регуляції показало, що 
найвища кількість еритроцитів була у тварин но-
рмотоніків, яка становила 7,24±0,09 Т/л. У симпа-
тикотоніків їх рівень був нижчим на 5,3 % 
(р<0,05), ніж у нормотоніків, та становив 6,86 Т/л. 
У ваготоніків кількість еритроцитів була меншою 
на 5,6 % (р<0,05) у порівнянні з нормотоніками, та 
меншою на 0,3 %, ніж у симпатикотоніків.  
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Таблиця 1 
Кількість еритроцитів і лейкоцитів та вміст гемоглобіну у крові свиней залежно  

від особливостей функціонування нервової системи (М±m, n=5) 
Регуляторний чинник Показники 

Еритроцити (Т/л) Лейкоцити (Г/л) Гемоглобін (г/л) 
СВР тип 7,20±0,15 11,60±0,55 110,22±2,17 
СВІ тип 6,92±0,07 12,24±0,43 106,16±2,05 
СН тип 6,87±0,08 12,80±0,70 100,08±1,44** 
С тип 6,80±0,06* 11,24±0,22 97,20±1,65** 

Нормотоніки 7,24±0,09 11,12±0,24 109,34±3,30 
Симпатикотоніки 6,86±0,07 12,24±0,55 99,43±1,77 
Ваготононіки 6,84±0,04 12,27±0,30 103,74±1,70 

Примітка:  *р<0,05, **р<0,01 – порівняно з тваринами СВР типу ВНД. 
 

Найбльша кількість лейкоцитів відмічена у 
тварин СН типу ВНД, яка становила 12,80±0,70 
Г/л та була більшою на 9,4 %, ніж у свиней СВР 
типу. У свиней СВІ типу ВНД кількість лейкоцитів 
була вищою на 5,2 %, ніж у свиней СВР типу. У 
тварин С типу ВНД цей показник був найнижчим і 
становив 11,60±0,55 Г/л.  

При дослідженні вмісту лейкоцитів у свиней з 
різним типом вегетативної регуляції встановлено, 
що у тварин нормотоніків кількість лейкоцитів була 
найнижчою і становила 11,12±0,24 Г/л. У симпати-
котоніків їх рівень був вищим на 9,2 % (р<0,01), ніж 
у нормотоніків, та становив 12,24±0,55 Г/л. У ваго-
тоніків кількість лейкоцитів була більшою на 9,4 % 
(р<0,01) у порівнянні з нормотоніками. 

Вміст гемоглобіну у крові тварин СВР типу 
ВНД був найвищим (110,22±2,17 г/л). Найнижчий 
вміст гемоглобіну спостерігався у тварин С типу 
ВНД – 6,80±0,06 г/л, що було менше на 13,4 % по 

відношенню до тварин СВР типу. У тварин СН 
типу ВНД цей показник був вірогідно нижчим на 
10,1 % (р<0,01), ніж у тварин СВР типу. У тварин 
СВІ типу ВНД вміст гемоглобіну складав 
106,16±2,05 г/л, що було дещо менше (на 3,8 %), 
ніж у тварин СВР типу.  

Дослідження вмісту гемоглобіну в крові 
свиней з різним тонусом автономної нервової 
системи показало, що найвищий його рівень був 
у нормотоніків, який становив 109,34±3,30 г/л. 
Вірогідно нижчий (на 9,1 % при р<0,01) вміст ге-
моглобіну у крові спостерігали у свиней з підви-
щеним тонусом симпатичної нервової системи 
(симпатикотоніків) порівняно з нормотоніками. У 
ваготоніків, особин з підвищеним тонусом пара-
симпатичних нервів, вміст гемоглобіну був ниж-
чим на 5,1 % порівняно з нормотоніками, перева-
жав показники симпатикотоніків на 4,3 %, але ці 
відмінності мали лише характер тенденції. 

 

 
Рис. 1. Кореляція кількості еритроцитів і лейкоцитів та вмісту гемоглобіну  

з властивостями ВНД та вегетативної регуляції 
 

Відповідно до рисунку 1, встановлена висо-
ка кореляція кількості еритроцитів врівноваженіс-
тю та рухливістю нервових процесів у корі вели-
кого мозку. Тісний взаємозв’язок встановлено між 
вмістом гемоглобіну в крові та силою, врівнова-
женістю і рухливістю коркових процесів, а також 
вплив симпатичного відділу автономної нервової 
системи. Щодо вмісту лейкоцитів, то відмічалася 
лише тенденція впливу сили і рухливості корко-
вих процесів. Спостерігали зворотну кореляцію 
вмісту гемоглобіну з частотою серцевих скоро-

чень після подразнення очних яблук.  
Висновки. Встановлено, що сила і рухли-

вість коркових процесів та тип автономної нерво-
вої системи вірогідно впливають на кількість ери-
троцитів в організмі дослідних свиней, що підтве-
рджується кількісними показниками та результа-
тами кореляційного аналізу. Також встановлено 
вірогідний прямий взаємозв’язок між вмістом 
гемоглобіну в крові та показниками умовно-
рефлекторної діяльності. Таким чином, між гема-
тологічними показниками та особливостями ви-
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щої нервової діяльності і вегетативної регуляції в 
організмі свиней існує вірогідний тісний взає-
мозв’язок. 

Перспективи подальших досліджень. 

Для всебічної оцінки взаємозв’язку між корковими 
процесами, типом автономної нервової системи 
та фізіологічними процесами необхідно дослідити 
їх вплив на обмінні процеси в організмі свиней. 
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Карповский П.В., Постой Р.В., Карповский В.В., Ландсман А.А., Скрипкина В.Н. Зависи-

мость гематолгических показателей от особенностей корковой и вегетативной нервной 
регуляции у свиней 

В работе представлены результаты исследований содержания гемоглобина и количества 
лейкоцитов и эритроцитов в крови свиней разных типов высшей нервной деятельности и особен-
ностей вегетативной регуляции. Установлены взаимосвязи между содержанием гемоглобина в 
крови и силой, уравновешенностью и подвижностью нервных процессов в коре большого мозга, а 
также типом автономной нервной системы. На количество эритроцитов существенно влияют 
уравновешенность и подвижность корковых процессов и тип вегетативной регуляции. И так, 
между гематологическими показателями и особенностями высшей нервной деятельности и ве-
гетативной регуляции в организме свиней существует достоверная тесная взаимосвязь. 

Ключевые слова: типы высшей нервной деятельности, тонус вегетативной нервной си-
стемы, свиньи, гематологические показатели, условно-рефлекторная деятельность. 

 
Karpovskiy P.V., Postoi R.V., Karpovskiy V.V., Landsman A.O., Skrypkina V.M. The dependens 

of hematological parameters on the characteristics of cortical and autonomic nervous control in 
pigs. 

The results of studies of hemoglobin and white blood cell countandred blood cells of pigs of different 
types of higher nervous activity and characteristics of autonomic regulation are shown in the article. Estab-
lished relationship between hemoglobin levels and strength, balance and mobility of nervous processes in 
the cerebral cortex and the type of the autonomic nervous system. On the number of erythrocytes significant-
ly affect balance and mobility of cortical processes and type of autonomic regulation. Thus, between hemato-
logic parameters and characteristics of higher nervous activity and autonomic regulation in the body of pigs 
there is likely a close relationship. 

Keywords: types of higher nervous activity, autonomic tone, pigs, hematological parameters, condi-
tioned reflex activity. 
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