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У статті представлені дані щодо змін обміну кальцію та 
фосфору в овець Марківського району Луганської області. Вміст 
купруму, мангану і цинку в грунтах району в межах норми, виявлено 
середню забрудненість плюмбумом та кадмієм. Раціон вівцематок не 
повністю збалансований за поживними та біологічно-активними 
речовинами. Рівень загального кальцію у сироватці крові підсисних 
овець зростає на 32,1 %, а у холостих вівцематок – на 51,1 %, порівняно 
з кітними тваринами, що становить 1,9±0,04 ммоль/л. Вміст 
неорганічного фосфату в сироватці крові вівцематок становить 
1,79±0,03 ммоль/л, що менше на 86,6 %, ніж у підсисних тварин, та на 
50,3 % – холостих. Активність лужної фосфатази в сироватці крові 
підсисних і холостих овець зростає, у порівнянні з кітними тваринами. 
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Актуальність проблеми. Однією з проблем в умовах інтенсифікації тва-

ринництва є задоволення потреб організму тварин у мінеральних речовинах. 
Інтенсивне використання культурних пасовищ, застосування нових видів ко-
рмів, відходів різних технологічних виробництв, добавок, у тому числі син-
тетичного походження, нестача дефіцитних кормів тваринного походження 
суттєво змінили уявлення про потребу сільськогосподарських тварин у міне-
ральних речовинах [1, 2]. Не дивлячись на достатню кількість публікацій [3, 
4], бракує даних щодо концентрації в біологічних рідинах дрібних жуйних 
макроелементів у залежності від фізіологічного стану тварин на промислово 
забруднених територіях. 

Мета і завдання досліджень. Визначити залежність фосфорно-
кальцієвого обміну в овець Марківського району Луганської області від їх 
фізіологічного стану. 
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Матеріали та методи досліджень. Матеріалом для дослідження були 15 
вівцематок, що належать господарству «Айдар» Марківського району 
Луганської області. Клінічне дослідження тварин проводили 
загальноприйнятими методами. 

У сироватці крові, відібраної від досліджених тварин, визначали вміст 
загального кальцію – реакцією з 2-оксианіліном, неорганічного фосфору – 
шляхом УФ-детекції; активність лужної фосфатази – кінетичним методом [5]. 

Результати досліджень. Першочерговим завданням є аналіз стану 
навколишнього середовища, де знаходяться тварини. На території України 
вже давно діють активні чинники забруднення навколишнього середовища і 
перетворення ландшафтів, які зумовлені багатьма причинами, передусім тим, 
що на населення України, яке становить всього 1 % від населення Землі, 
доводиться біля 5 % загального світового видобутку і переробки мінеральних 
ресурсів. Внаслідок цього майже 22 % площі держави відносять до рангу 
«сильно» та «дуже сильно змінені і забруднені» [6]. 

Грунти Марківського району Луганської області характеризуються 
середнім за нормою вмістом купруму (6,0 мг/кг), цинку (8,3 мг/кг) та мангану 
(412 мг/кг). Забрудненість сполуками плюмбуму та кадмію складає 0,6 та 
2,6 % відповідно, а середня концентрація у грунтах цих елементів – 7,5 та 
0,43 мг/кг, що досить близько до гранично допустимої концентрації (10,0 та 
0,7 мг/кг відповідно). 

На основі одержаних відомостей про насичення грунтів есенціальними 
елементами та забруднювачами наступним етапом досліджень стало 
встановлення порушень обмінних процесів, які можна виявити при 
обстеженні тварин. Проте клінічне дослідження вівцематок Марківського 
району не показало змін загального стану тварин, їх печінки та кістяка. 

Наукові дослідження показують, що коливання продуктивності тварин на 
50–80 % зумовлюються складом кормів та методами годівлі. Відомо, що вна-
слідок нестачі поживних речовин у раціонах погіршується перетравність і 
використання кормів, на 30–35 % зменшується продуктивність твраин, що 
призводить до підвищення собівартості продукції [7, 8]. Раціон вівцематок, 
яких ми досліджували, складається з сіна лугового – 0,5 кг; соломи пшенич-
ної – 2,0 кг; силосу кукурудзяного – 1,5 кг; кукурудзяних висівок – 0,5 кг. 
Грубі корми становлять 59,1 % від загальної поживності раціону. 

Аналіз раціону годівлі вівцематок Марківського району показав, що він 
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не зовсім збалансований за всіма поживними та біологічно-активними речо-
винами. Співвідношення між цукром та перетравним протеїном складає 0,4:1 
при нормі 0,5–0,9:1, тоді як відношення цукру та крохмалю до перетравного 
протеїну дуже низьке та становить 0,54:1 (норма – 2,7–3,0:1), що не може не 
впливати на загальний стан овець. 

Фосфорно-кальцієве співвідношення незначно виходить за межі 
нормативних величин та становить 2,35 : 1. Низька концентрація в раціоні 
годівлі вівцематок холекальциферолу (46,0 % від норми) зумовлює зниження 
всмоктування кальцію та фосфору з кормів. 

З метою визначення стану мінерального обміну в кістковій тканині, в 
лабораторній діагностиці використовують визначення в сироватці крові 
концентрації загального кальцію та неорганічного фосфору, а також 
визначають активність лужної фосфатази [9]. 

Кальцій та фосфор відіграють значну роль у обміні багатьох тканин. 
Вони беруть участь у внутрішньоклітинних процесах, таких як клітинний 
потенціал, синтез ДНК, міжклітинний зв’язок, підтримка гомеостазу клітини 
і її метаболізму та ін. [10]. 

Установлено, що в сироватці крові кітних вівцематок виражена 
гіпокальціємія, рівень якої становить 1,9±0,04 ммоль/л. Нами встановлена 
позитивна тенденція до зростання кількості загального кальцію в крові 
підсисних та холостих вівцематок. На нашу думку, такі зміни пов’язані з 
фізіологічною необхідністю тварин створювати запаси даного елемента в 
організмі, оскільки в період кітності значна кількість сполук кальцію йшла на 
побудову тіла плода. 

Вміст загального кальцію в сироватці крові підсисних вівцематок був на 
рівні 2,51±0,04 ммоль/л, тобто був вірогідно вище (p<0,001) показника у 
групі кітних тварин. Знижена проти норми кількість цього елемента 
спостерігалась у 6,7 % досліджених нами кітних тварин. У холостих тварин 
вміст у сироватці крові загального кальцію, порівняно з кітними та 
підсисними групами овець, вірогідно зростав (p<0,05; p<0,001) та становив 
2,69±0,09 ммоль/л. 

Концентрація неорганічного фосфору у крові кітних вівцематок стано-
вить 1,79±0,09 ммоль/л, а збільшення концентрації цього елемента спостері-
гається лише у 6,7 % від загальної кількості досліджених нами тварин. Після 
окоту концентрація фосфору в сироватці крові вірогідно зростає (p<0,001) до 
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3,34±0,13 ммоль/л. При цьому гіперфосфатемія характерна для 93,3 % тва-
рин. Після відлучення ягнят від матерів спостерігається вірогідне зменшення 
(p<0,001) кількості неорганічного фосфату у крові холостих вівцематок, що 
становить 2,69±0,09 ммоль/л, а перевищення цього показника межі норми 
спостерігали у 80 % тварин. 

Нами встановлено, що співвідношення між кальцієм та фосфором у 
сироватці крові кітних вівцематок становить 1,06:1, підсисних – 0,75:1 та 
холостих – 1,24:1, яке нижче даних J. Kaneko [11] та В.І. Левченка [12], що 
становлять 1,42 та 1,43 відповідно. 

Отже, для кітних вівцематок є характерним зниження концентрації в си-
роватці крові загального кальцію на фоні підвищеного вмісту неорганічного 
фосфору.  

Визначення активності лужної фосфатази та її ізоферментів має велике 
діагностичне значення. Це гетерогенний фермент, що представлений в орга-
нізмі окремими ізоферментами, що дає можливість використовувати ізофер-
менти лужної фосфатази з метою діагностики захворювань відповідних орга-
нів [13]. У 86,7 % кітних вівцематок спостерігаємо гіперферментемію за ра-
хунок лужної фосфатази 177,3±16,57 од/л (норма 30–100 од/л). Активність 
фермента в сироватці крові підсисних овець становила 286,5±27,68 од/л і ви-
являлася у 100%. У крові холостих вівцематок активність ЛФ вірогідно збі-
льшувалась у порівнянні з кітними (p<0,001) і мала тенденцію до підвищення 
порівняно з підсисними тваринами та становила 353,4±32,63 од/л. 
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Рис. 1. Вміст у сироватці крові вівцематок різних фізіологічних 
 груп загального кальцію та неорганічного фосфору. 
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Рис. 2. Активність лужної фосфатази в сироватці крові вівцематок 

різних фізіологічних груп. 

Таким чином, при аналізі стану здоров’я сільськогосподарських тварин, 
які перебувають на територіях із промисловим забрудненням грунтів, необ-
хідний повний спектр даних, що включають не лише відомості про вміст хі-
мічних елементів у грунтах даної території, але й відомості про клінічний 
стан тварин та результати лабораторних досліджень крові. 

Результати наших попередніх досліджень кітних вівцематок Марківсько-
го району [14] показали, що в тварин спостерігаються зміни стану печінки, а 
обмін кальцію і фосфору характеризується у середньому зниженням концен-
трації в сироватці крові загального кальцію. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. У грунтах Мар-
ківського району Луганської області виявлено нормальний вміст купруму, 
мангану і цинку та середню забрудненість плюмбумом та кадмієм. 

2. Раціон вівцематок не повністю збалансований за поживними та біоло-
гічно-активними речовинами, фосфорно-кальцієве співвідношення в раціоні 
годівлі перевищує норму на 17,5 % та становить 2,35: 1, при нормі 1,5–2,0: 1. 

3. Рівень загального кальцію у сироватці крові підсисних овець зростає на 
32,1 %, а у холостих вівцематок – на 51,1 %, порівняно з кітними тваринами, 
що становить 1,9±0,04 ммоль/л. 

4. Вміст неорганічного фосфату в сироватці крові вівцематок становить 
1,79±0,03 ммоль/л, що менше на 86,6 %, ніж у підсисних тварин, та на 50,3 % 
– холостих. 

5. Активність лужної фосфатази в сироватці крові підсисних вівцематок 
зростає на 61,6 % та на 99,3 % у холостих овець у порівнянні з кітними тва-
ринами. 
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6. Перспективою подальших досліджень є вивчення фосфорно-
кальцієвого обміну в овець, що перебувають на території різних районів Лу-
ганської області, з використанням результатів додаткових інструментальних 
методів дослідження тварин. 
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