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Пероксидне окиснення 
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захист організму корів 
у Період сухостою за вПливу 
антибіотика Пролонгованої дії

Мета. вивчити вплив антибіотика пролонгованої 
дії оксипрол на процеси пероксидного 
окиснення ліпідів та активність ферментів 
антиоксидантної системи крові корів у період 
сухостою. Методи. біохімічні, фотометричні, 
статистичні. коровам дослідної групи за 30 діб 
до отелення внутрішньом’язово вводили 
препарат оксипрол у дозі 1 см3 на 10 кг маси 
тіла. Результати. Після застосування коровам 
препарату оксипрол у період сухостою вміст 
дієнових кон’югатів у сироватці крові знижується 
на 28,47% (р≤0,01), малонового діальдегіду — 
12,50% (р≤0,05), каталазна активність 
підвищується на 36,47% (р≤0,01), концентрація 
церулоплазміну збільшується на 30,55% 
(р≤0,01) порівняно з початком досліду, на фоні 
невірогідної зміни вмісту цих показників у крові 
корів контрольної групи. Висновки. застосування 
коровам препарату оксипрол у сухостійний 
період активізує ферментативну ланку 
антиоксидантного захисту організму, 
гальмує активність процесів пероксидного 
окиснення ліпідів, що профілактує розвиток 
патологічних станів. з метою профілактики 
розвитку патологічних станів у корів 
рекомендується вводити за 30 діб до отелення 
внутрішньом’язово препарат оксипрол у дозі 
1 см3 на 10 кг маси тіла.

Основними завданнями молочного скотар-
ства є стабілізація і нарощування поголів’я ко-
рів, збільшення валових обсягів виробництва 
та підвищення якості продукції. Вагомими 
причинами стримування темпів розвитку га-
лузі в сучасних умовах є зниження природної 
резистентності організму корів, яке призво-
дить до порушення обміну речовин, активації 
умовно-патогенної мікрофлори та розвитку 
запальних процесів [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У період сухостою важливо звести 
до мінімуму будь-який стресовий вплив, 
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гарантувати збалансовану годівлю та опти-
мальні умови утримання тварин. У серед-
ньому 40 – 50% корів у стаді можуть мати 
субклінічні бактеріальні інфекції у вимені. 
Водночас молоко візуально залишаєть-
ся без змін, але мікробіологічне досліджен-
ня дає позитивний результат на збудники 
маститу. Основною метою періоду сухостою 
є максимальне відновлення здатності клі-
тин молочної залози корови до утворення 
молока, зменшення рівня наявної і запо-
бігання виникненню нової інтрамаммарної 
інфекції [2 – 4].
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Для зниження ризику виникнення усклад-
нень і лікування корів використовують анти-
біотики широкого спектра, які діють протягом 
усього 60-денного періоду сухостою [5 – 10]. 

У розвитку запалення велике значення 
має також процес посилення вільноради-
кального окиснення [11]. На противагу віль-
норадикальним процесам у організмі існує 
антиоксидантний захист — система анти-
оксидантних ферментів і природних анти-
оксидантів [12].

Матеріали і методи досліджень. До-
сліди проведено у ТзОВ «Агропродсервіс-
Інвест» Тернопільської області на коровах 
української чорно-рябої молочної породи. 
Біохімічні дослідження проведено в лабора-
торії ветеринарного акушерства та гінеколо-
гії Тернопільської дослідної станції Інституту 
ветеринарної медицини НААН.

На підготовчому етапі сформовано до-
слідну і контрольну групи тварин (n=10). 
У дослідну групу увійшли корови, яким за 
30 діб до отелення внутрішньом’язово вве-
дено препарат оксипрол у дозі 1 см3 на 10 кг 
маси тіла (що дорівнює 20 мг окситетраци-
кліну на 1 кг маси тіла). Контролем були 
корови, яким препарат не застосовували.

Оксипрол — препарат на основі оксите-
трацикліну дигідрату — антибіотика широ-
кого спектра дії, який належить до групи те-
трациклінів. Допоміжні речовини препарату 
оксипрол: магній (ІІ) оксид, апірогенна вода, 
інші компоненти, які стабілізують лікарський 
засіб і пролонгують його дію. Важливо зазна-
чити, що за введення у зазначеній дозі, тера-
певтична концентрація діючої речовини в ор-
ганізмі корів зберігається протягом 4-х діб.  
Виробник препарату оксипрол — ТзОВ НВФ 
«Бровафарма» м. Бровари, Україна.

До і після введення препарату у корів 

контрольної та дослідної груп брали кров 
для біохімічних досліджень. Уміст дієнових 
кон’югатів досліджено екстракцією гептан-
ізопропиловим спиртом, малонового діаль-
дегіду — за кольоровою реакцією з тіобарбі-
туровою кислотою, активність каталази — за 
кольоровою реакцією з молібдатом амонію, 
вміст церулоплазміну — за реакцією фер-
ментативного окиснення солянокислого па-
рафенілендіаміну [13].

Статистичну обробку результатів прове-
дено з використанням стандартних комп’ю-
терних програм. Різницю між двома ве-
личинами вважали вірогідною за *Р<0,05; 
**Р<0,01; ***Р<0,001 [14]. 

Результати й обговорення. Визначено 
вплив препарату оксипрол на вміст дієнових 
кон’югатів, малонового діальдегіду, церуло-
плазміну та активності каталази в крові корів 
у період сухостою (таблиця).

Після застосування коровам препарату 
оксипрол у період сухостою вміст дієнових 
кон’югатів і малонового діальдегіду в крові 
знижується, відповідно, на 28,47% (Р≤0,01) 
і 12,50% (Р≤0,05) порівняно з їх рівнем до 
введення. Тоді як у крові корів контрольної 
групи спостерігали невірогідне зниження вміс-
ту цих показників.

Функція антиоксидантної системи спрямо-
вана на утилізацію токсичних продуктів віль-
норадикального окиснення і підтримання біо-
радикальної рівноваги. Інгібування процесів 
вільнорадикального окиснення залежить від 
активності ензимів антиоксидантної системи, 
значну роль в якій відіграє каталаза і церу-
лоплазмін. Каталаза (Н2О2:Н2О2 — оксидоре-
дуктаза, КФ 1.11.1.6) є внутрішньоклітинним 
антиоксидантом, який запобігає акумуляції 
пероксиду гідрогену, що утворюється за дис-
мутації пероксидного аніону, метаболізуючи 

вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів, показників антиоксидантного захисту організму 
корів до і після застосування препарату оксипрол у період сухостою (n=10, M±m)

Показники

Група корів

дослідна контрольна

Початок досліду Кінець досліду Початок досліду Кінець досліду

Дієнові кон’югати, мкмоль/л 57,82±3,94 41,36±2,41** 57,98±3,31 55,45±3,80

Малоновий діальдегід, мкмоль/л 5,68±2,27 4,97±2,47* 5,76±2,41 5,50±2,94

Активність каталази, мкат/л 4,36±1,20 5,95±1,59** 4,32±1,74 4,69±1,36

Церулоплазмін, мкмоль/л 0,72±0,01 0,94±0,02** 0,68±0,01 0,73±0,01

  * Р≤0,05; ** Р≤0,01 (порівняно з показниками до введення препарату).
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пероксид гідрогену на воду і молекулярний 
оксиген.

Після введення препарату оксипрол у пері-
од сухостою (таблиця) установлено підвищен-
ня каталазної активності сироватки крові корів 
дослідної групи на 36,47% (Р≤0,01) порівняно 
з показниками до застосування препарату, за 
невірогідного збільшення вмісту цього показ-
ника у крові корів контрольної групи. 

Захисна функція церулоплазміну пов’язана 

із властивістю інгібувати активні метаболі-
ти оксигену та запобігати аутоокисненню 
ліпідів у пошкоджених мембранах клітин. 
Установлено, що концентрація церулоплаз-
міну у сироватці крові корів дослідної групи 
після застосування препарату оксипрол у пе-
ріод сухостою збільшилася на 30,55% (Р≤0,01) 
порівняно з початком досліду на фоні неві-
рогідної зміни вмісту цього показника у крові 
корів контрольної групи (див. таблицю).

Застосування коровам препарату окси-
прол у сухостійний період активізує фермен-
тативну ланку антиоксидантного захисту 
організму, гальмує активність процесів пе-
роксидного окиснення ліпідів, що профілактує 

розвиток патологічних станів. З метою про-
філактики розвитку патологічних станів 
у корів рекомендується за 30 діб до отелен ня 
внутрішньом’язово вводити препарат окси-
прол у дозі 1 см3 на 10 кг маси тіла.
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