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Постановка проблеми. В останній час інтен-
сифікація галузі вівчарства ставить перед вироб-
никами низку нагальних завдань щодо підвищення 
показників продуктивності тварин, які безпосеред-
ньо залежать від функціонального стану, рівня 
протікання метаболічних процесів та захисно-
пристосувальних властивостей організму тварин. 
Слід зазначити, що вівці протягом свого життя 
піддаються впливу багатьох факторів зовнішнього 
середовища, до яких відносяться різні технологічні 
й фізіологічні подразники. На сьогоднішній день 
механізми адаптації тварин до дії техногенно-
стресових чинників достатньо глибоко з’ясовані у 
скотарстві та свинарстві [2–4, 8, 11–13].  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Як свідчить огляд робіт із даної проблеми, нині 
практично відсутні комплексні наукові роботи,  
у яких би досліджувалися морфофізіологічні ме-
ханізми адаптаційних здатностей овець різних 
порід у випадку акліматизації, передусім в умовах 
регіону Донбасу [1, 6, 9, 10]. Тому сьогодні акту-
альними стають питання подальшого вивчення 
механізмів адаптації та узагальнення роботи ада-
птаційної системи організму овець. Виконані на-
ми дослідження є сучасним науковим напрямом, 
що допомагає вирішити проблему відбору та роз-
ведення овець, найбільш адаптованих до різних 

природно-кліматичних зон України. 
Мета і завдання досліджень. Метою нашої 

роботи була розробка критеріїв, які надали б 
змогу узагальнити показники стану адаптаційної 
системи організму овець.  
Завданнями досліджень було: 
1. Визначити величину клініко-біохімічного 

коефіцієнту (КБК) у вівцематок і новонародже-
них ярок асканійської тонкорунної породи та 
породи прекос. 

2. Оцінити відносну адаптивність ярок різних 
порід та природно-кліматичних умов їх утри-
мання до технологічного стресу (стриження).  
Матеріали і методи досліджень. Експеримента-

льна частина роботи була виконана в рамках до-
говору про творчу співпрацю з НДІ тваринництва 
степових районів «Асканія-Нова» ім. М. Ф. Іванова, 
Інститутом тваринництва НААН (м. Харків) і 
ТОВ «Айдар» Марківського району Луганської 
області. Об’єктом дослідження були ярки і доро-
слі вівці асканійської тонкорунної (АС) і породи 
прекос (ПР) у різні періоди фізіологічного й тех-
нологічного навантаження (новонароджені, під 
час першого стриження, вагітні та після окоту, 
n=72).  
Кров для клінічного та біохімічного аналізів 

отримували з яремної вени тварин чотирьох ві-
кових груп, натще – у міжтравний період.  
Клінічні та біохімічні показники крові визна-

чали за загальноприйнятими методиками. 
Результати досліджень. Враховуючи різно-

манітність показників, отриманих від тварин  
різних вікових груп, які утримуються у різних 
природно-кліматичних умовах та піддаються 
різним видам стресів, нами був запропонований 
КБК, що об'єднує морфологічні та біохімічні по-
казники крові овець і в основу якого покладено 
запропонований Є. С. Кутіковим (2005) лімфо-
цитарно-нейтрофільний індекс, доповнений на-
ми показниками: лужного резерву крові та біл-
кових фракцій [7]. Розроблений нами коефіцієнт 
представляє собою співвідношення показника 
лужного резерву крові, кількості лімфоцитів та 

За результатами морфологічних і біохімічних до-
сліджень крові був розроблений клініко-біохімічний 
коефіцієнт, в основу якого покладено лімфоцитар-
но-нейтрофільний індекс. У новонароджених ярок 
породи прекос спостерігався більш високий коефі-
цієнт у порівнянні з ярками з Луганської області 
внаслідок більш високого рівня адаптаційних меха-
нізмів в організмі новонароджених ягнят цієї  

породи. Встановлено, що більш адаптованими до 
фізіологічних і технологічних стресів були вівці 
асканійської тонкорунної породи, які розводяться 

в умовах Херсонської області. 
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відсоткової частки γ-глобулінової фракції зага-
льного білка до кількості ґранулоцитів та відсот-
кової частки α- і β-глобулінових фракцій загаль-
ного білка. 
КБК = ((ЛР х лф х γ-г) : ( α-г х β-г х ґр)) : 100, 
де: ЛР– лужний резерв; лф – лімфоцити;  

α-г – альфа-глобуліни; β-г – бета-глобуліни; γ-г – 
гамма-глобуліни; ґр – ґранулоцити – сума нейт-
рофілів, еозинофілів, базофілів. 
Показник лужного резерву відображує стан 

рН крові, підтримання якого є життєво необхід-
ним. Навіть незначні зсуви реакції крові супро-
воджуються такими серйозними наслідками, як 
зміна активності ферментних систем і проникно-
сті мембран, фізико-хімічних характеристик ко-
лоїдів клітин і міжклітинних структур. Отже, нами 
був використаний даний біохімічний показник, за 
підтримку якого відповідають перш за все бу-
ферні системи крові. Рівень лімфоцитів крові до 
певної міри пов'язаний із вмістом γ-глобулінів, а 
нейтрофілів – із рівнем α-глобулінів, як гостро-
фазних тестів, β-глобулінів із рівнем гемоглобі-
ну, поскільки вони беруть участь у транспорті 
іонів заліза [5]. 
У вівцематок до окоту найменший КБК відмі-

чався у тварин породи прекос (0,34), наступний 
за величиною показник реєструвався в маток 
асканійської тонкорунної породи з ТОВ «Айдар» 
Луганської області (0,47), а найбільший – у тва-
рин із ДПДГ «Асканія-Нова» – 0,50 (див. рис.). 
У вівцематок після окоту мінімальне значення 

КБК відмічали у тварин асканійської тонкорун-
ної породи з ТОВ «Айдар» Луганської області 

(0,33), наступним за величиною показник був у 
вівцематок із ДПДГ «Гонтарівка» – 0,80 і макси-
мальним (0,90) він був у вівцематок асканійської 
тонкорунної породи із ДПДГ «Асканія-Нова». 
У новонароджених тварин найменшим КБК 

був в ярок асканійської тонкорунної породи 
(0,15) із ТОВ «Айдар» Луганської області, на-
ступний за величиною показник відмічали в ярок 
породи прекос (0,20) ДПДГ «Гонтарівка» та най-
більший – у тварин із ДПДГ «Асканія-Нова» 
(2,34). 
Проте у період першого стриження мінімальне 

значення КБК було в ярок породи прекос (0,24), 
тоді як у ярок асканійської тонкорунної породи з 
ТОВ «Айдар» – 0,28; максимального значення 
цей показник набував у ярок із ДПДГ «Асканія-
Нова» – 0,95. 
Слід зазначити, що до окоту в другій половині 

суягності КБК в обох групах вівцематок асканій-
ської тонкорунної породи, вирощених у різних 
природно-кліматичних умовах, був більшим, 
аніж у тварин породи прекос.  
Після окоту найбільший КБК був у вівцематок 

асканійської тонкорунної породи, вирощених в 
умовах Херсонської області, що свідчить про ви-
сокий рівень захисно-пристосувальних механіз-
мів в організмі саме цих тварин у даний період.  
У новонароджених ярок асканійської тонко-

рунної породи, отриманих від вівцематок аска-
нійської тонкорунної породи Херсонської облас-
ті, КБК був найбільшим, що зберігається у на-
ступні періоди вирощування ягнят і зокрема на 
час першого стриження.  
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Рис. Клініко-біохімічний коефіцієнт в овець 
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Висновки:  
1. Встановлений максимально високий КБК у 

вівцематок асканійської тонкорунної породи з 
Херсонської області, який зберігається на висо-
кому рівні і в новонароджених ярок. 

2. В ярок, одержаних від вівцематок асканій-
ської тонкорунної породи з Херсонської області, 
на високому рівні зберігається КБК, як у порів-
нянні з ярками асканійської тонкорунної породи, 
вирощеними в умовах Луганської області, так і в 
порівнянні з ярками породи прекос із Харківсь-
кої області.  

3. Відносно низькому КБК у вівцематок аска-
нійської тонкорунної породи з Луганської облас-
ті відповідав мінімальний КБК у новонародже-
них ягнят порівняно з ягнятами, вирощеними в 

умовах Херсонської області.  
4. У новонароджених ярок породи прекос спо-

стерігався більш високий КБК у порівнянні з 
ярками з Луганської області внаслідок більш ви-
сокого рівня адаптаційних механізмів в організмі 
новонароджених ягнят цієї породи.  

5. Технологічний стрес (стриження) виявив, 
що найбільш адаптованими до нього були ярки 
асканійської тонкорунної породи з Херсонської 
області.  

6. Розроблений та визначений КБК дав мож-
ливість довести, що більш адаптованими до фізі-
ологічних і технологічних стресів були вівці ас-
канійської тонкорунної породи, які розводяться 
в умовах Херсонської області. 
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