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Мета. установити вплив препарату євітсел 
на активність антиоксидантної системи 
організму корів у період запуску і сухостою 
та на перебіг післяродового періоду. 
Методи. клінічні, біохімічні, фотометричні, 
математико-статистичні. Результати. Після 
введення коровам у період запуску та 
сухостою препарату євітсел у їх організмі 
підвищується активність антиоксидантної 
системи, знижується вміст продуктів Пол, 
що позитивно впливає на перебіг отелення 
та відновлення відтворної функції корів. 
Висновки. Після застосування коровам 
препарату євітсел у їх крові знижується вміст 
малонового діальдегіду на 38,3% (р≤0,01), 
дієнових кон’югатів — на 36% (р≤0,05), 
активність каталази підвищується на 60% 
(р≤0,01). у корів, яким вводили препарат 
євітсел, роди проходили без ускладнень, 
тривалість сервіс-періоду була коротшою 
на 55 діб (р≤0,05) за індексу осіменіння 
1,7 порівняно з контролем.

Період запуску корів та їх утримання до 
отелення є надзвичайно відповідальним. 
Період сухостою є вирішальним у профі-
лактиці патології родів та ускладнень, які 
часто виникають у післяотельний період. 
Активний моціон корів протягом сухостійно-
го періоду та з 3 – 4-ї доби після отелення, 
яким більшість господарств ігнорують, спри-
яє зменшенню на 20% післяродових усклад-
нень, прискорює інволюцію матки, дає змогу 
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підвищити на 28% заплідненість від першого 
осіменіння [9].

Підшкірні ін’єкції екстракту крові за 25 –  
15 днів до отелення сприяло активації ско-
рочення матки протягом 24 год після ро-
дів [8]. 

Позитивний вплив на перебіг родів, при-
скорення виділення лохій та стан гумо-
рального і клітинного імунітету в організмі 
корів як до отелення, так і після родів дало 
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використання у сухостійний період адсор-
бентів і фітосорбентів — аргініну і содехіну.

Застосування коровам у сухостійний пе-
ріод вітамінно-мінеральної добавки баланс 
сприяло кращій підготовці родового каналу 
до виведення плода і запобігало розвитку 
післяродових ускладнень [5], балансування 
раціону після отелення сприяло відновлен-
ню відтворної функції [10].

З розвитком тільності в організмі корів 
відбувається активізація процесів перекис-
ного окиснення ліпідів на фоні пригнічення 
антиоксидантної системи захисту, що ство-
рює передумови до розвитку патології родів 
і патологічних станів у післяродовий період 
[7]. У збереженні тільності та життєздатності 
телят провідну роль відіграють препарати-
антиоксиданти. Нині особливого значення 
(як біостимулятора антиоксидантних проце-
сів в організмі тварин) набуло застосування 
сполук α-токоферолу ацетату (вітаміну Е) 
і селену (цитрату селену) [2]. 

Вітамін Е як жиророзчинний ендогенний 
антиоксидант належить до і групи антиок-
сидантної системи захисту організму [1]. 
Механізм антиоксидантної дії α-токоферолу 
зумовлений зменшенням кількості вільного 
оксигену в клітині завдяки активації його 
утилізації, підвищенню процесів окиснення 
і фосфорилювання та здатності відновлю-
вати ліпідні радикали [1, 11].

Селен і селенові групи належать до іі гру-
пи антиоксидантної системи захисту організ-
му та запобігають надлишковому утворен-
ню активних форм оксигену, беручи участь 
у нерадикальному розкладі перекисів ліпі-
дів [11].

Мета досліджень — установити вплив пре-
парату євітсел на активність антиоксидантної 
системи організму корів у період запуску і су-
хостою та на перебіг післяродового періоду.

Матеріали і методи досліджень. Дослід 
проведено у ТзОВ «Агрокомплекс» та ТзОВ 
«Агропродсервіс-інвест» Тернопільської об-
ласті на коровах української чорно-рябої 
молочної породи з продуктивністю 5500 кг  
молока. У період запуску сформовано до-
слідну (n=10) і контрольну (n=10) групи 
тварин. Корів у групи відбирали відповідно 
до технології рандомінізації (добір піддо-
слідних тварин у групи методом випадкової 
вибірки), що дало змогу звести до мінімуму 
статистичні помилки.

Коровам дослідної групи в день запуску 
та повторно через 3 тижні після першого 
введення застосували парентерально пре-
парат євітсел у дозі 1 мл на 50 кг маси тіла. 
Коровам контрольної групи препарату не 
застосовували.

Євітсел — препарат виробництва ТОВ 
«Бровафарма». Складові препарату — віта-
мін Е і селен є природними високоактивними 
антиоксидантами з різними механізмами дії, 
які ефективно доповнюють один одного, за-
побігаючи вивільненню вільних радикалів, 
що сприяє зменшенню деструктивного впли-
ву на мембрани клітин.

До і після введення препаратів у корів 
контрольної і дослідної груп відбирали кров 
для біохімічних досліджень. Активність ка-
талази визначали методом, в основу якого 
покладено властивість пероксиду гідроге-
ну утворювати з молібдатом амонію стій-
кий забарвлений комплекс [3], малоновий 
діальдегід — за реакцією з тіобарбітура-
товою кислотою та дієнових кон’югатів за 
методикою визначення продуктів пероксид-
ного окиснення ліпідів (ПОЛ) [3]. Відповідно 
до методики акушерської та гінекологічної 
диспансеризації корів визначали тривалість 
інволюції матки, сервіс-періоду, індекс осі-
менінь [6].

1. уміст малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів і активність каталази в крові корів  
у період запуску до і після застосування препарату євітсел (м±m, n=10)

Група Дієнові кон’югати, 
мкмоль/л

Малоновий діальдегід, 
мкмоль/л

Активність каталази, 
мкат/л

Дослідна 
(євітсел):

до введення 47,73±0,19 7,79±0,74 2,55±1,49

після введення 34,89±0,39* 5,63±0,059** 4,05±0,28*

Контрольна: до досліду 41,25±0,83 7,85±0,59 3,14±2,39

після досліду 38,08±0,98 6,87±0,87 3,51±1,14

*Р≤0,05; **Р≤0,01 (порівняно до введення та до досліду).
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Статистичну обробку результатів прове-
дено з використанням стандартних комп’ю-
терних програм з визначенням середньої 
арифметичної (М), статистичної похибки се-
редньої арифметичної (m), вірогідності різ-
ниці (Р) між середнім арифметичним двох 
варіаційних рядів за довірчим коефіцієнтом 
для різниці середніх (t). Різницю між двома 
величинами вважали вірогідною за *Р≤0,05; 
**Р≤0,01; ***Р≤0,001 [4].

Результати досліджень. Вільно ра ди-
каль не окиснення ліпідів — це регульова-
ний фізіологічний процес. Супероксидні та 
інші кисневі радикали зумовлюють окис-
нення поліненасичених жирних кислот клі-
тинних мембран і ненасичених ацетильних 
залишків фосфоліпідів. За надлишкового 
утворення вільнорадикальних форм окси-
гену на фоні нестачі антиоксидантів відбу-
вається активація процесу ПОЛ, що призво-
дить до повної руйнації ненасичених жирних 
кислот і ацетильних залишків фосфоліпідів, 
порушення структури та функції білків, ну-
клеїнових кислот, інших молекул і зрештою 
до загибелі клітин. Отже, надзвичайно важ-
ливою умовою профілактики ускладнень 
отелення та післяотельного періоду є ви-
користання препаратів-антиоксидантів у пе-
ріод сухо стою корів. Після застосування ко-
ровам препарату євітсел уміст малонового 
діальдегіду в їх крові знижується на 38,3% 
(Р≤0,01), дієнових кон’югатів — на 36% 
(Р≤0,05), активність каталази підвищується 
на 60% (Р≤0,01) (табл. 1).

Слід зазначити, що у корів контрольної 
групи виявлено тенденцію до невірогідного 
зниження продуктів ПОЛ, активації ланки 
антиоксидантного захисту організму. 

Перебіг отелення та післяотельного пері-
оду є важливим у прояву коровами статевої 
охоти і їх заплідненості. Стан корови під 
час отелення, ускладнення в післяотельний 
період визначаються правильним запуском 
і утриманням корів у період сухостою. 

Відомо, що ефективність профілактич-
них заходів, проведених у період сухос-
тою, удвічі вища порівняно до заходів, 
проведених після отелення. Тому ми ви-
значили характер перебігу отелення і піс-
ляотельного періоду у корів після застосу-
вання у період запуску препарату євітсел 
(табл. 2).

У однієї корови контрольної групи діа-
гностовано недостатню напруженість по-
слідових перейм, що призвело до патології 
послідової стадії. Через 24 год після наро-
дження теляти було проведено оператив-
не відділення фетальної частини плаценти 
та загальноприйняті заходи, спрямовані 
на профілактику розвитку субінволюції мат-
ки і післяродового ендометриту. 

Крім цього, у однієї корови контрольної 
групи виявлено субклінічний мастит.

У корів, яким вводили препарат євітсел, 
роди проходили без ускладнень, а трива-
лість сервіс-періоду була коротшою на 55 
діб (Р≤0,05) за індексу осіменіння 1,7 по-
рівняно з контролем.

2. Показники відтворної функції корів після застосування у період запуску  
препарату євітсел

Група
Патологія отелення 

(затримання посліду)
Сервіс-період, діб

індекс 
осіменіння

Захворювання корів 
на мастит

Дослідна (євітсел)  –    66,0±3,0* 1,7  – 

Контрольна 1 121,0±8,0 1,8 1 ++

* Р≤0,05 (порівняно з контрольною групою).

Після застосування коровам у період 
запуску та сухостою препарату євітсел 
уміст малонового діальдегіду в їх крові 
знижується на 38,3% (Р≤0,01), дієнових 
кон’югатів — на 36% (Р≤0,05), активність 
каталази підвищується на 60% (Р≤0,01). 

У корів, яким вводили у період запуску і су-
хостою препарат євітсел, роди прохо-
дили без ускладнень, тривалість сервіс-
періоду була коротшою на 55 діб (Р≤0,05) 
за індексу осіменіння 1,7 порівняно з конт-
ролем.

Висновки
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