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Проведено науково-господарські дослідження застосування препаратів Фос-Бевіт, катозал, 
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препарати. 
Постановка проблеми. Підвищення ефек-

тивності галузі свинарства та її рентабельності 
значною мірою залежить від організації відтво-
рення стада та інтенсивного використання основ-
них свиноматок та кнурів-плідників. Необхідно 
відмітити, що реалізація можливостей відтворю-
вальної здатності свиноматок повною мірою за-
лежить від запліднювальної здатності, якості 
сперми та статевої активності кнурів. Тому дослі-
дження відтворної здатності, кількісних та якісних 
показників спермопродукції кнурів-плідників має 
дуже важливе значення [8]. 

Покращення селекційного прогресу в сви-
нарстві по підвищенню відтворювальної здатнос-
ті, скоростиглості, стресостійкості та м’ясних яко-
стей потребує комплексного підходу. Гематологі-
чні дослідження дають можливість глибше вивча-
ти фізіологію свиней, на підставі чого можлива 
достовірна оцінка рівня їх продуктивності, резис-
тентності та довголіття [6]. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Досвід промислової технології показує, що 
для підвищення заплідненості свиноматок в ком-
плексі зоотехнічних, технологічних, профілактич-
них і лікувальних заходів широке застосування 
знаходять методи стимуляції статевої функції кну-
рів і поліпшення якості сперми з використанням 
гормональних, біологічно активних і лікарських 
препаратів. Стимулятори відносяться до числа 
потужних, але ще недостатньо використовуваних 
резервів підвищення продуктивності тварин [3]. 

Вчені стверджують, що продуктивні якості 
тварин обумовлюються фізіологічними, біохіміч-
ними процесами, що відбуваються в живому ор-
ганізмі. Нормальна діяльність усіх органів, систем 
тварин забезпечується відносною сталістю фізи-
ко-хімічних характеристик внутрішнього середо-
вища організму. Кров має відносно стабільний 
склад, але в той же час є лабільною системою, у 
зміні якої найглибше відбиваються процеси обмі-
ну. Вона відображає загальні властивості органі-

зму в конкретних умовах його існування [4, 6]. 
Ряд вчених стверджують, що потреба в до-

слідженні крові визначається, насамперед, її фі-
зіологічною роллю, а також змінами, наступаю-
чими в ній при різних патологічних станах. Кров 
тісно взаємопов'язана з усіма органами і ткани-
нами. Разом з ендокринної та нервової система-
ми вона обумовлює єдність і цілісність організму, 
забезпечуючи його гомеостаз. Дослідження гема-
тологічних показників надає можливість більш 
детального оцінювання продуктивні якості сви-
ней. Кров підтримує відносну сталість свого 
складу, чим забезпечує гомеостаз, який є необ-
хідним для нормальної життєдіяльності клітин і 
тканин. Крім того, кров разом з нервовою систе-
мою забезпечує функціональну єдність всього 
організму. Зберігаючи сталість свого складу, кров 
є достатньо лабільною системою, яка швидко 
реагує на патогенні зміни, що відбуваються в ор-
ганізмі [1, 2, 6]. 

В Україні проведено значну кількість дослі-
джень з вивчення гематологічних показників сви-
ней, але як впливають біологічно активні препа-
рати на морфологічні і біохімічні показники крові 
племінних кнурів-плідників та на їх відтворюваль-
ну здатність не достатньо висвітлена у наукових 
працях. 

Постановка завдання. Тому за мету було 
поставлено завдання вивчити вплив біологічно 
активних препаратів та дослідити морфологічні і 
біохімічні показники крові кнурів-плідників.  

Методика та умови дослідження. Науко-
во-господарський дослід проводили в умовах 
СВК Агрофірми «Миг-Сервіс-Агро» Новоодесько-
го району Миколаївської області. Проби крові ві-
дбирали від кнурів-плідників методом аналогів. 
Для загального аналізу крові та біохімічних дос-
ліджень використовували венозну кров кнурів-
плідників з яремної вени, уранці до годівлі. Умови 
годівлі та утримання були оптимальними і одна-
ковими, згідно схеми досліду (табл. 1). 

Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду 

Група кнурів-плідників Голів Препарати 
контрольна 8 – 
І дослідна 4 10% розчин катозалу по 10 мл,тетравіт 10 мл,10% розчин АСД-2Ф 
ІІ дослідна 4 10 мл Фос-Бевіт, 10 мл тетравіт, 10% розчин АСД-2Ф 

 

Гематологічні дослідження проводились в 
багатопрофільній діагностичній лаборато-

рії«БіоМед» ТОВ «БіоМед-центр»(ліцензія МОЗ 
України серія АГ №601771, свідоцтво про атеста-
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цію № РН-0017/2012), в централізованій багатоп-
рофільній клініко-діагностичній лабораторії Місь-
кої лікарні №1 (ліцензія МОЗ України серія АГ 
№571320, свідоцтво про атестацію № 0016380). 

Для проведення клінічних аналізів крові ви-
користовували гематологічний, автоматичний 
аналізатор – ВС-300plus; для проведення аналізу 
«Elecses Тестостерон» на автоматичних аналіза-
торах Єлексіс 1010 і 2010 фірми «Хоффманн-Ла 
Рош»; показники Креатінфосфокіназа тахолесте-
рин на аналізаторі Vitalab; аналіз динаміки вмісту 
загального білка проводили використовуючи реа-

гент LiquickCor-TotalProtein; для визначення біл-
кових фракції використовували буфер для разго-
нки – веронал-ацетатний і барвник – амідо-
червоний. 

Результати досліджень. Аналізуючи дані 
гематологічних досліджень з урахуванням нале-
жності тварин до тієї чи іншої групи, слід відміти-
ти, що всі показники знаходились в межах фізіо-
логічної норми для свиней, але мають певні від-
мінності [5, 7]. Гематологічні показники племінних 
кнурів-плідників наведені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Гематологічні показники племінних кнурів-плідників,  
Показники Фізіологічна норма Контрольна І Дослідна ІІ Дослідна 

Морфологічні показники 
Гемоглобін ,г/л 90,0-120,0 122,3±5,8 142,7±4,71* 137,0±11,4 
Еритроцити, 109/л 6,0-8,0 6,9±0,28 4,6±0,15*** 4,5±0,31*** 
Тромбоцити, 109/л 200,0-620,0 212,8±30,69 217,7±25,54 200,3±14,73 
Лейкоцити, 109/л 9,0-16,0 17,3±0,51 11,6±0,81*** 11,5±0,99*** 
ШОЕ, мм/год 2,0-9,0 2,8±0,34 5,0±1,87 7,3±3,31 

Вміст загального білка та білкових фракцій у сироватці крові 
Загальний білок, г/л 70,0-80,0 75,3±2,01 74,0±3,54 75,8±1,89 
Альбуміни, % 40,0-55,0 49,3±1,49 43,1±2,03* 43,3±1,32* 
Глобуліни, % 39,0-60,0 50,7±1,48 56,9±2,03* 56,75±1,32* 
В т.ч 

α1-глобуліни, % 7,0-20,0 4,4±0,33 4,5±0,96 4,4±0,60 

α2-глобуліни, % 7,0-20,0 12,2±0,66 14,2±1,24 12,5±0,84 
β- глобуліни, % 15,0-20,0 15,7±0,32 20,4±2,35 22,2±0,89*** 
γ-глобуліни, % 17,0-25,0 18,1±0,90 17,7±2,39 17,7±1,26 

А/Г 0,7-1,0 0,98±0,06 0,76±0,06* 0,77 ±0,04* 
Лейкоцитарна формула крові 

Лейкоцити, 109/л 9,0-16,0 17,3±0,51 11,6±0,81 11,5±0,99 
Нейтрофіли: 
паличкоядерні, % 3,0-6,0 5,8±1,95 4,0±2,83 2,3±0,41 

сегментоядерні, % 25,0-35,0 33,2±2,29 43,7±5,12 45,0±5,35 
Еозинофіли, % 4,0-12,0 2,5±0,61 – 4,8±2,18 
Лімфоцити, % 40,0-50,0 56,5±2,75 49,7±3,89 43,5±4,73* 
Моноцити, % 2,0-5,0 2,0±0,4 4,0±1,22 5,0±1,33 
Загальний холестерин, ммоль/л 2,0-4,0 2,2±0,09 1,7±0,15* 1,6±0,47 
Креатінфосфокіназа (КФК), Од/л 250-2500  894,3±124,04  2701,3±543,32** 2371,3±542,74* 

Вміст репродуктивного гормону у крові 
Т-тестостерон, нГ/мл 1,31-5,0 5,9±1,73  3,4±0,88 3,7±0,49 
Примітки: *–Р>0,95; **–Р>0,99; ***–Р>0,999 
 

Гемоглобін – білок еритроцитів, що здійс-
нює обмін кисню між кров’ю, органами та ткани-
нами організму. Отримані результати морфологі-
чних досліджень показали, що І дослідна група за 
значенням показника гемоглобіну має найвищій 
рівень і перевищує контроль і ІІ дослідну за цим 
показником на 20,4 (Р>0,95), 14,7 г/л (різниця не 
вірогідна) відповідно. За вмістом еритроцитів пе-
ревага була на боці контрольної групи, яка має 
найвищій показник 6,9±0,28 109/л, в порівняні з 
дослідними групами має високий ступінь вірогід-
ності (Р>0,999). Тромбоцити – без’ядерні елеме-
нти крові, кров’яні пластинки. Так, даний показник 
для кнурів-плідників дослідних груп між контро-
лем та дослідними групами не має вірогідного 
значення. Але в порівняні з контрольною групою І 
дослідна має найбільшу кількість тромбоцитів 

(217,7±25,54) на 4,9 109/л. Лейкоцити – популяція 
білих клітин крові, що виконує специфічну захис-
ну роль. Їм притаманна властивість до фагоцито-
зу. Аналіз вмісту лейкоцитів встановив, що у кон-
трольної групи вміст лейкоцитів був більшим і 
перевищував І дослідну та ІІ групи на 5,7 і 5,8 
109/л відповідно при високому ступені вірогіднос-
ті.  

Найбільш високий показник за швидкістю 
осідання еритроцитів встановлено у кнурів ІІ дос-
лідної групи – 7,3 мм/год., що свідчить про інтен-
сивність обмінних процесів у тварин. Найменший 
показник за швидкістю осідання еритроцитів 
встановлено у племінних кнурів-плідників контро-
льної групи – 2,8 мм/год. Це свідчить про знижен-
ня окислювально-відновлювальних процесів в 
організмі. Але в середньому ці показники знахо-

XSХ ±



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Твариництво», випуск 2 (27), 2015 

135 
 

дяться в межах фізіологічної норми. 
Важливими показниками, які характеризу-

ють напругу обміну речовин, фізіологічний статус 
організму, а також є надійними маркерами ран-
нього прогнозування продуктивних тварин, є біл-
ковий склад сироватки крові. Аналіз динаміки 
вмісту загального білка і його фракцій у сироватці 
крові свідчить про, що їх значення знаходились в 
межах фізіологічної норми. Дані таблиці свідчать, 
що ІІ дослідна група має найвищій показник зага-
льного білка у сироватці крові – 75,8 г/л. Було 
встановлено, що суттєвої різниці за цим показни-
ком між дослідними групами які оброблені біоло-
гічно активними препаратами та контрольною 
групою не встановлено, різниця є недостовірною. 

Альбуміни сироватки крові служать джере-
лом утворення білків, тканин і органів. За даним 
показником контрольна група перевищує І та ІІ 
дослідну групу на 14,4 (Р>0,95) і 13,9 % (Р>0,95) 
відповідно. Проте за вмістом глобулінів спостері-
гається зворотна тенденція. Глобуліни беруть 
участь у транспорті тестостерону, зв’язують і 
транспортують гемоглобін, володіють антиокси-
дантною активністю. Кнури-плідники І та ІІ дослі-
дної групи переважають контроль на 12,2 і 12,0%, 
при Р>0,95 відповідно. 

Альфа- і бета-глобуліни, що зв’язують у 
складні біологічні комплекси такі важливі сполу-
чення, як вуглеводи, холестерол, вітаміни, гор-
мони. Гамма-глобуліни є матеріалом для будови 
антетіл. Не відмічено ймовірної різниці за кількіс-
тю α1-глобулінів у крові кнурів-плідників. За вміс-
том α2-глобулінів також не встановлено вірогідної 
різниці, але максимальне значення має І контро-
льна група (14,2%). Максимальна кількість β- 
глобулінів визначена у крові кнурів-плідників об-
роблених біологічно активними препаратами 
(Фос-Бевіт, тетравіт, АСД-2Ф) – 22,2%, різниця є 
високо вірогідною по відношення до контрольної 
групи, яка має мінімальне значення – 15,7%. 
Найменший показник вмісту γ-глобуліни – 17,7% 
у І та ІІ дослідної групи. 

Не відмічено достовірної різниці за показ-
ником білкового коефіцієнта. Співвідношення 
альбумінів до глобулінів складало від 0,76 до 
0,98.  

Активність лейкоцитів є важливою складо-
вою частиною резистентності організму, що ви-
значає діагностичну цінність даного показника в 
імунологічному моніторингу сільськогосподарсь-
ких тварин. Однією з систем організму, яка най-
більш підлягає дії стресу, є імунна. Лейкоцити – 
популяція білих клітин крові, що виконує специ-
фічну захисну роль. Їм притаманна властивість 
до фагоцитозу. У зв’язку з цим нами було дослі-
джено у кнурів-плідників показники лейкоцитарної 
формули крові після обробки біологічно активни-
ми препаратами.  

У крові виявляють наступні форми лейко-

цитів: еозинофіли, нейтрофіли, лімфоцити, моно-
цити. Було встановлено, що найбільший вміст 
паличкоядерних нейтрофілів мла контрольна 
група – 5,8 %, а найменший – ІІ дослідна – 2,3%. 
За вмістом сегментоядерних нейтрофілів спосте-
рігається зворотна тенденція. І та ІІ дослідні гру-
пи мають цей показник вищій за контрольну групу 
на 10,5 і 11,8% відповідно, різниця є не вірогід-
ною. За вмістом лімфоцитів контрольна група 
переважає дослідні на 6,8 та 13%. Вірогідна різ-
ниця спостерігається за цим показником між кон-
трольною та ІІ дослідною групою. Вміст моноци-
тів у крові не є вірогідною.  

Холестерин– структурний компонент клі-
тинних мембран, є молекулою-попередником в 
синтезі статевих гормонів, кортикостероїдів, жов-
чних кислот, вітаміна D. До 80% холестерола си-
нтезується в печінці, решта потрапляє в організм 
з продуктами тваринного походження. Різниця 
між контрольною та І дослідною групою є вірогід-
но. Характерезуючи даний показник, який коли-
вається в межах 1,6…2,2 ммоль/л, знаходиться в 
межах фізіологічної норми. 

Вміст креатінфосфокінази у крові кнурів-
плідників знаходяться у рамках фізіологічної но-
рми, але І та ІІ дослідні групи, які були оброблені 
біологічно активними препаратами мали найвищі 
показники (2701,3 та 2371,3 Од/л), різниця є віро-
гідною при Р>0,95, Р>0,99. 

Установлено, що за використання препара-
тів Катозал, Фос-Бевіт, тетравіт, АСД-2Ф у дослі-
дах рівень тестостерону в крові кнурів коливаєть-
ся в межах норми, але порівняно з контрольною 
групою (5,9 нг/мл) І дослідна та ІІ дослідна група 
має значення цього показника нижче на 2,5 і 2,2 
нг/мл, різниця є не вірогідною (Р<0,95). 

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Аналізуючи морфологічні та біохімічні 
показників крові племінних кнурів-плідників уста-
новлена подібна тенденція між контрольною гру-
пою та дослідними. Проте, за вмістом гемоглобі-
ну І дослідна група оброблена препаратами Ка-
тозал, тетравіт, АСД-2Ф переважає контрольну 
на 20,4 г/л, при Р>0,95. Також ця група має най-
більшу кількість тромбоцитів 217,7 109/л. Аналіз 
динаміки вмісту загального білка і його фракцій у 
сироватці крові свідчить про, що їх значення зна-
ходились в межах фізіологічної норми. За більші-
стю показників лейкоцитарної формули крові кон-
трольна група переважала дослідні. Племінні 
кнури-плідники в даному господарстві за гемато-
логічними показниками знаходяться в гарному 
фізіологічному стані. 

У подальших дослідженнях плануємо ви-
вчити вплив біологічно активних препаратів на 
запліднюючу здатність сперміїв у кнурів після 
штучного осіменіння свиноматок спермою та ви-
значити рівень відтворювальної здатності у них в 
умовах господарства. 
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