ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

УДК 619:636.22/.28:636.2
© 2018

Р.В. МИЛОСТИВИЙ,

кандидат ветеринарних наук

ВПЛИВ
ІМУНОБІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ
ОРГАНІЗМУ ТЕЛЯТ
НА ПРОДУКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ

Дніпровський державний
аграрно-економічний університет,
Україна
Е-mail: roma_vet@i.ua
вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро

Отримано результати, що підтверджують існування зв’язку між показниками
неспецифічної резистентності організму телят та майбутньої продуктивності
корів. Виявлено достовірний позитивний зв’язок між бактерицидною активністю
сироватки крові телят та довічним надоєм, виходом молочного жиру та білка
(r = 0,63–0,69; P < 0,05). Менш тісною була кореляція між продуктивними якостями
та лізоцимною активністю сироватки крові (r = 0,57–0,59; P < 0,05), а також
умістом Ig G і Ig М (r = 0,58–0,63; P < 0,05). Водночас зв’язок між показниками довічної
продуктивності та фагоцитарною активністю нейтрофілів виявився позитивним
(r = 0,31–0,41), однак був недостовірним. Здобуті дані свідчать про можливість
використання імунобіологічних показників крові телят як маркерів майбутньої
продуктивності корів.
Ключові слова: телята, корова, голштинська порода, показники крові, довічний удій,
кореляція.
Світове тваринництво розвивається інтенсивними темпами. І навіть у країнах
Західної Європи та Північної Америки, де
традиційно поширені малі фермерські господарства, спостерігається збільшення кількості тварин на фермах та одночасне зростання
їх продуктивності [20]. Не згадуючи вже про
Східну Європу, для якої характерні великі
молочні комплекси промислового типу [2, 7].
Збільшення кількості тварин на фермі зумовлює труднощі, пов’язані з управлінням
та ветеринарним наглядом, а також погіршенням їхнього здоров’я [8, 10, 19, 28]. Очевидно, що через ці причини, а також унаслідок надінтенсивної експлуатації виникають
захворювання і скорочується продуктивне
довголіття молочних корів [32, 33]. Це спричиняє проблему, пов’язану зі своєчасним поповненням стада телицями, а тому їх вирощування для ремонту високопродуктивного
стада є вкрай важливим питанням [9, 12].

У наукових працях учених велика увага
зосереджена на ранніх прогнозах майбутньої
продуктивності корів у ранні етапи їх постнатального періоду [31]. Здебільшого предметом
таких досліджень є енергія росту та розвитку
телят в онтогенезі, водночас використання показників крові як спеціальних маркерів майбутньої продуктивності є обмеженим [13, 18, 25].
Організм теляти тісно пов’язаний зі станом здоров’я матері, який у період тільності і після родів (через молозиво) впливає
як на ріст, здоров’я, так і на майбутню продуктивність тварин [15, 24, 30]. Спочатку
колостральний імунітет, а потім і власний
імунологічний статус теляти в значній мірі
сприяють успішному вирощуванню тварин
[22, 23]. Тому дослідження імунобіологічних показників крові телят у молодому віці
як прогностичних маркерів майбутньої продуктивності мають не тільки науковий, але й
практичний інтерес у молочному скотарстві.
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У доступній літературі натепер знайдено ще недостатньо інформації про зв’язок
між показниками гуморального та клітинного імунітету телят, їх майбутньої продуктивності в дорослому стані. Традиційно ці
показники крові здебільшого використовуються для характеристики неспецифічної резистентності організму та здоров’я телят на
певному етапі їх розвитку [5, 17, 29]; майже
відсутня інформація про їх зв’язок із продуктивним довголіттям у статусі дорослої корови.
Метою нашої роботи було оцінити
зв’язок між імунобіологічними показниками
крові телят у віці трьох місяців і їх довічної
молочної продуктивності. Стан природної
резистентності організму, відомо, впливає
на здоров’я і продуктивність тварин, а тому
робочою гіпотезою наших досліджень було
те, що імунобіологічний статус організму
теляти має вплинути на кількісні показники
майбутньої продуктивності корови, зважаючи при цьому на її продуктивне довголіття.
Матеріал та методи досліджень. Роботи
проводили в приватному акціонерному товаристві “Агро-Союз” (Дніпропетровська область) в умовах високотехнологічного молочного комплексу, який має статус племінного
господарства з розведення голштинської породи. Із числа новонароджених телят сформували модельну групу тварин (30 голів),
підібраних за однаковою живою масою та
статтю. Проби крові для досліджень відбирали у віці 1, 3 і 6-ти місяців із дотриманням
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правил асептики та антисептики, а також вимог біоетики щодо поводження з піддослідними тваринами (Директива 2010/63 / ЄС та
Директива 98/58 / ЄC). Телиць зважували у
віці 3, 6, 9, 12, 15 та 18 місяців, а також перед
осіменінням.
Молочну продуктивність корів (довічний
удій, вихід молочного жиру та білка), які
мали щонайменше дві завершені лактації,
оцінювали на підставі даних СУМС “Орсек”.
Лабораторні дослідження крові проводили в
НДЦ біобезпеки та екологічного контролю
АПК Дніпровського державного аграрноекономічного університету (м. Дніпро), у лабораторії клінічної біохімії та імунохімії Національного наукового центру “Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини” (м. Харків). Показники гуморального й клітинного захисту організму телят
визначали загальновідомими методами [4].
Уміст імуноглобуліну класу G і M – методом
простої радіальної імунодифузії в гелі [21].
Біометричну обробку даних [6] виконували
за допомогою програмного забезпечення MS
Excel із використанням убудованих статистичних функцій та статичного програмного
забезпечення “STATISTICA 10”.
Результати дослідження та їх обговорення. Ріст телиць голштинської породи в
постнатальному онтогенезі був задовільним
і в цілому відповідав стандарту для цієї породи (табл. 1), який прийнято в Україні [3].
Зокрема, у віці 9, 12, 15 та 18 місяців жива

1. Показники росту піддослідних телиць голштинської породи в онтогенезі, n=12
Показник
Жива маса, кг: при народженні
3 міс.
6 міс.
9 міс.
12 міс.
15 міс.
18 міс.
Вік першого осіменіння, діб
Жива маса за першого осіменіння, кг
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M
41,1
93,7
170,0
241,3
334,1
412,0
479,4
500,2
442,6

m
0,77
2,80
5,26
9,25
9,17
11,60
10,50
19,44
15,06

Cv
6,2
9,9
7,6
8,5
7,3
7,1
6,2
12,9
11,3
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маса телиць перевищувала вимоги інструкції
з бонітування худоби молочних та молочном’ясних порід на 7,3; 46,1; 74,0 та 94,4 кг відповідно. Однак цей показник у 6-місячних
тварин був нижчим за стандарт породи на
2,9 %. Такі особливості росту телиць, на нашу
думку, пов’язані з інтенсивним способом
вирощування телят в умовах господарства.
Володіючи доброю енергією росту в період статевого дозрівання, корови, отримані від
цих телиць, мали досить високий (близько
43 т молока) довічний удій, вихід молочного
жиру та білка. Проте ці показники характеризувалися високою мінливістю (Cv = 51–54 %),
оскільки в середньому від корови протягом продуктивного життя було отримано від
16293 до 82121 кг молока. Загалом тривалість продуктивного використання піддослідних тварин була доволі короткою (табл. 2).
Прискорений
оборот
стада
корів
пов’язуємо з їх надінтенсивним використанням в умовах промислового комплексу. Це
припущення знайшло підтвердження в наших попередніх роботах і в публікаціях інших дослідників [1, 11, 16, 26, 27]. За таких
обставин важливо віднайти маркери, які ха-
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рактеризують стан здоров’я тварин і водночас впливають на майбутню продуктивність,
про що неодноразово наголошували вчені
[22, 23]. Саме тому маркерами крові обрано показники неспецифічної резистентності
організму телят – лізоцимну активність сироватки крові (ЛАСК), бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) і фагоцитарну
активність нейтрофілів (ФАН), а також уміст
основних класів імуноглобулінів (Ig G, Ig M)
у сироватці крові (табл. 3).
3-місячний вік телиць представлений
тому, що в цей період, як правило, вже відбулося становлення імунологічного статусу
тварин [14]. Це досить зручний період для
раннього прогнозування майбутньої молочної продуктивності й прийняття відповідних
управлінських рішень під час вирощування
телят. Важливим є й те, що щільність позитивної кореляції між обраними ознаками
(табл. 4) в інші вікові періоди (1 та 6 міс.)
була невисокою та не мала достатньої вірогідності.
Наведені в табл. 4 дані вказують на достовірний позитивний зв’язок між ознаками довічної молочної продуктивності корів голш-

2. Показники молочної продуктивності корів голштинської породи, n=12
Показник
Лактаційний період, діб
Кількість завершених лактацій
Довічний, кг: удій
вихід молочного жиру
вихід молочного білка

M
1555,0
3,4
42947,1
1254,6
1048,4

m
194,59
0,51
6561,01
203,14
160,87

Cv
41,5
49,1
50,6
53,7
50,9

3. Імунобіологічні показники крові телиць у віці трьох місяців, n=12
Показник
ЛАСК, %
БАСК, %
ФАН, %
Ig G, г/л
Ig M, г/л

M
31,0
64,8
26,6
12,9
2,5

m
1,78
2,23
3,10
0,33
0,09

Cv
19,0
11,4
38,7
8,6
9,6
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4. Кореляційний зв’язок між показниками неспецифічної резистентності організму
телиць, умістом імуноглобулінів та їх довічною молочною продуктивністю
Ознака
(показник)

ЛАСК

БАСК

ФАН

Ig G

Ig M

r

R,%

r

R,%

r

R,%

r

R,%

r

R2, %

Лактаційний період

0,584*

34,1

0,667*

44,5

0,177

3,4

0,460

21,2

0,507

25,6

Кількість
завершених лактацій

0,636*

40,4

0,691*

47,8

0,375

14,0

0,615*

37,8

0,657*

43,1

Довічний:
удій

2

2

2

2

0,573

32,9

0,628*

39,5

0,314

9,8

0,558

31,1

0,587*

34,4

вихід молочного
жиру

0,590*

34,7

0,626*

39,2

0,406

16,5

0,585*

34,2

0,626*

39,1

вихід молочного
білка

0,566

32,0

0,614

37,7

0,406

16,4

0,580*

33,6

0,618*

38,2

*Р<0,05.

тинської породи (удоєм, виходом молочного
жиру й білка) та їх імунобіологічним статусом у віці 3-х місяців. Найвищий рівень кореляції встановлено між показниками молочної
продуктивності та бактерицидною активністю сироватки крові (r = 0,63–0,69; P < 0,05).
Менш тісним був кореляційний зв’язок
між продуктивними якостями та лізоцимною
активністю сироватки крові, а також умістом

Ig G і Ig М. Кореляція між показниками довічної продуктивності та фагоцитарною активністю нейтрофілів виявилася також позитивною, однак була недостовірною. Кореляційно-регресійний аналіз засвідчив, що показники продуктивного довголіття корів голштинської породи на 21–47 % були обумовлені
імунобіологічним статусом організму телят
у ранньому постнатальному онтогенезі.

Висновки
1. З метою прогнозування майбутньої
довічної продуктивності корів маркерами
можуть слугувати імунобіологічні показники крові телят у 3-місячному віці: лізоцимна та бактерицидна активність сироватки
крові, фагоцитарна активність нейтрофілів, уміст основних класів імуноглобулінів
(Ig G, Ig M).
2. Встановлено достовірний зв’язок між
довічним надоєм, виходом молочного жиру
та білка і бактерицидною та лізоцимною
активністю сироватки крові телят. Менш

тісною була кореляція між продуктивними
якостями та вмістом Ig G і Ig М. Зв’язок
між показниками довічної продуктивності
та фагоцитарною активністю нейтрофілів
виявився недостовірним.
Пошук надійних маркерів прогнозування
продуктивного довголіття високопродуктивних корів ще в ранні періоди постнатального онтогенезу є вкрай важливим. Отримані в першому етапі експерименту дані хоча і
переконливі, але потребують підтвердження на більш значній кількості тварин.
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