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У статті наведений огляд даних літератури по 
застосуванню у тваринництві білково-вітамінних 
добавок. Розглянуто склад препарату «Біостим-40» 
для собак, який за рахунок вмісту лише натуральних 
складових (протеїну, незамінної кислоти метіоніну 
та аскорбінової кислоти) має позитивний вплив на 
організм собак. «Біостим-40» – це оригінальна розроб-
ка технологічного інституту молока і м’яса Україн-
ської академії аграрних наук. Констатовано, що в 
літературних джерелах обмаль інформації про за-
стосування та вплив на організм собак білково-
вітамінних добавок для дрібних тварин, зокрема пре-
парату «Біостим-40». 
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Постановка проблеми. За останні роки в го-
дівлі тварин застосовується велика кількість хар-
чових добавок та препаратів, які містять у своє-
му складі білки, амінокислоти, вітаміни, макро- 
та мікроелементи. Вони використовуються для 
балансування раціонів з невистачаючих елемен-
тів живлення, підвищення перетравності та за-
стосування поживних речовин раціонів, корегу-
вання процесів обміну речовин та профілактики 
стресових станів тварин. Всі добавки мають спе-
цифічні властивості та, в залежності від дози, по-
різному впливають на організм тварин. У випадку 
їх згодовування в оптимальній кількості добавки 
мають стимулюючу дію, а в підвищеній призво-
дять до небажаних наслідків і навіть до отруєння 
тварин. Отже, їх застосування має базуватися на 
знаннях їх впливу на організм та технології за-
стосування в годівлі тварин [1, 2]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Білково-вітамінні добавки можна застосовувати 
як джерело енерґії тваринам за різних хвороб, у 
разі яких розвивається кахексія, гіпоальбуміне-
мія, блювота та діарея. У собак забезпечення 25–
45 % енерґії за рахунок білків (30–50 % у котів) 
попереджує зниження м’язової ваги. В разі тяж-
кого перебігу хвороб виникає дисбаланс між ін-
тенсивністю утворення вільних радикалів та рів-
нем антиоксидантного захисту, тому доцільно 

збагачувати раціон хворих тварин антиоксидан-
тами [9–11]. 
До 50 % госпіталізованих дрібних тварин ма-

ють дефіцит поживних речовин, що призводить 
до критичного стану тварин, у тому числі до 
зниження імунітету, підвищення чутливості до 
інфекцій, навіть до летального наслідку. Тому 
важливо забезпечити хворим тваринам нормова-
ну годівлю [11]. 
Р. В. Мальчиков досліджував вплив біологіч-

но активної добавки «Трансферол» на організм 
службових собак [5]. О. Г. Сейн встановив зміни 
гематологічних показників собак під час засто-
сування комплексної біологічно активної добав-
ки [6]. Науково обґрунтованих даних по застосу-
ванню білково-вітамінного препарату «Біостим-
40» у літературних джерелах ми не знайшли. 
Мета досліджень – огляд даних літератури по 

застосуванню білково-вітамінних добавок дріб-
ним тваринам. 
Завдання дослідження – проаналізувати дже-

рела вітчизняної та зарубіжної літератури щодо 
застосування собакам білково-вітамінного пре-
парату «Біостим-40». 
Матеріали і методи досліджень: джерела  

інформації про застосування білково-вітамінних 
препаратів тваринам, зокрема собакам; теоретич-
ний аналіз інформаційних джерел із застосування 
білково-вітамінних препаратів собакам. 
Результати досліджень. Білково-вітамінні 

добавки мають комплексну дію на організм тва-
рин. Біохімічний склад білково-вітамінних доба-
вок забезпечує позитивний вплив на організм 
тварин і має лікувальну та профілактичну дію за 
рахунок вмісту високоякісного протеїну, неза-
мінних амінокислот та комплексу вітамінів. 
Білково-вітамінні добавки в разі регулярного 

застосування можна використовувати з лікуваль-
ною та профілактичною метою в наступних ви-
падках: у випадку захворювання серця і судин 
(виникає підвищення еластичності і міцності 
судин, спостерігається антикоагуляційний ефект); 
у випадку захворювань нервової системи (ком-
поненти добавок мають седативну дію); в разі 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 4 • 2015 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 71

захворювань шкіри (добавки є джерелом речо-
вин, що мають протизапальну дію і сприяють 
процесам епітелізації та загоєння у випадку ура-
жень шкірних покривів); у разі захворювань трав-
ної системи (нормалізується моторна функція 
кишківника, дезінтоксикаційна функція печінки); 
за метаболічних порушень. 
Останнім часом набула популярності білково-

вітамінна добавка «Біостим-40» серед власників 
собак. Препарат добре поїдається тваринами і 
сприяє нормалізації роботи шлунково-кишко-
вого тракту, формуванню кістяка, зміцненню та 
покращенню структури шкірного покриву, під-
вищенню резистентності. Також таблетовану 
форму препарату можна застосовувати собакам 
у разі втрати апетиту. 
Оцінка забезпеченості тварин поживними ре-

човинами має ґрунтуватись на інформації про те, 
як харчувалась тварина, результатах її клінічного 
дослідження, визначення маси тіла, вгодованості 
і також показниках лабораторних тестів. Проте 
зміни основних лабораторних індикаторів недо-
отримання тваринами поживних речовин (кон-
центрації альбумінів, сечовини та холестеролу в 
сироватці крові, кількості еритроцитів і лейко-
цитів у крові) звичайно неможливо відрізнити 
від аналогічних параметрів за супутніх хвороб. 
Інші маркери забезпеченості тварин поживними 
речовинами (концентрація преальбуміна, транс-
ферина, фібронектина, ретинолзв’язуючого про-
теїна, церулоплазміна, антитрипсина, кислого 
глікопротеїна та С-реактивного білка) у собак і 
котів остаточно не з’ясовані. 
У хворих тварин збільшується вивільнення 

цитокінів, запальних медіаторів і активізується 
нейрогормональна відповідь. Ці медіатори інди-
кують стан підвищеного обміну речовин, за яко-
го збільшується витрата енерґії та споживання 
кисню. Амінокислоти мобілізуються з депонова-
ного в організмі азоту, особливо скелетних 
м’язів, і використовуються для глюконеогенезу. 
В такій ситуації організм не в змозі знизити ка-
таболізм протеїну, що призводить до витрачення 
структурних білків. Катаболічна стадія триває 
доти, доки не будуть видалені цитокіни й нейро-
ендокринні медіатори. Мобілізація запасів білка 
в організмі знижує м’язову силу і масу, і це при-

зводить не лише до зниження маси тіла і слабко-
сті скелетних м’язів, але й до виснаження гладень-
кої мускулатури і серцевого м’яза. Для усунення 
негативного азотного обміну у тварин з тяжкими 
метаболічними процесами може знадобитись 
забезпечення протеїном у кількості, що значно 
перевищує нормальні мінімальні потреби. Проте 
слід пам’ятати, що тваринам із синдромом печін-
кової енцефалопатії та уремією, виникає необ-
хідність зниження споживання білка з кормом. І 
навпаки, тваринам з обширними опіками та дов-
готривалим інтраперитонеальним дренуванням 
може знадобитись більш високий рівень спожи-
вання білка. Протеїн, який отримують тварини, 
повинен бути високо перетравним і містити всі 
незамінні амінокислоти. 
Доцільно збагачувати раціон тварин антиок-

сидантами, бо в разі захворювань в організмі 
тварин утворюються вільні радикали. Вільні ра-
дикали – це нестабільні молекули, які утворю-
ються внаслідок екзогенних та ендогенних меха-
нізмів і викликають оксидативне ураження ком-
понентів клітин, що в свою чергу може призвес-
ти до дисфункції органів. Організм хворої тва-
рини протидіє оксидативному ураженню віль-
ними радикалами своєю антиоксидантною сис-
темою, яка утворюється супероксиддисмутазою, 
глутатіонпероксидазою, каталазою, вітаміном Е, 
аскорбіновою кислотою [3].  
Метионін – це незамінна амінокислота, необ-

хідна для синтезу холіну, фосфоліпідів та ліпот-
ропного ефекту, має дезінтоксикаційну дію [4]. 
У хворих тварин часто розвивається дефіцит 

поживних речовин, тому застосування білково-
вітамінних добавок, зокрема препарату «Біо-
стим-40», знижує тяжкість захворювань та попе-
реджує летальність. 
Висновок. У літературі висвітлено багато на-

укових досліджень, присвячених вивченню 
впливу білково-вітамінних добавок на організм 
сільськогосподарських тварин та збільшення їх 
продуктивності [4, 7, 8]. В літературних джере-
лах обмаль інформації про застосування білково-
вітамінних добавок дрібним тваринам. Тому до-
слідження впливу препарату «Біостим-40» на 
організм собак є актуальним. 
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