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Abstract 

The article describes the results of the study of the formation of growth processes, namely: height, density 

and factors that affect their passage. The maximum survival rates of soybean plants were noted in the variant with 

double application of microfertilizer Vuxal Microplant in the budding and green bean phases. The number of 

plants of Merlin varieties for the harvesting period was 56.2 pcs / m2, and the survival rate was 93.2%, while in 

Kent, 45.7 pcs / m2 and 91.3%, respectively. 

Studies have shown that the average daily growth of plants of soybean Merlin varieties was in the range of 

0.90-0.94 cm, while in the Kent variety it was 0.96-1.00 cm. 

The area of the leaf surface of soybean plants reached the maximum values during the period of seed filling 

on variants with double application of foliar feeding. In this case, the Merlin varieties were 42.12 thousand m2 / 

ha, and the Kent variety - 43.53 thousand m2 / ha. 

Анотація 

У статті висвітлено результати по вивченню формування ростових процесів, а саме: висоти, гус-

тоти та факторів, які саме впливають на їх проходження. Максимальні показники виживаності рослин 

сої були відмічені на варіанті із двократним внесенням мікродобрива Вуксал Мікроплант у фазах бутоні-

зації та зелених бобів. При цьому кількість рослин сорту Мерлін на період збирання становила 56,2 

шт./м2, а виживаність - 93,2%, тоді як у сорту Кент, відповідно, 45,7 шт./м2 та 91,3%.  

У результаті проведених досліджень виявлено, що середньодобовий приріст рослин сої сорту Мерлін 

був у межах 0,90-0,94 см, тоді як у сорту Кент він становив 0,96-1,00 см. 

Площа листової поверхні рослин сої максимальних показників досягла у період наливання насіння на 

варіантах з двократним застосуванням позакореневого підживлення. При цьому показними у сорту Мер-

лін були на рівні 42,12 тис. м2/га, а у сорту Кент – 43,53 тис. м2/га. 

 

Keywords: soybean, foliar nutrition, height, density, growth processes, variety. 

Ключові слова: соя, позакореневі підживлення, висота, густота, ростові процеси, сорт. 

 

За останні роки значно зросла і стала незмінно 

високою потреба  на сою. Адже ця культура у фі-

нансовому плані стоїть значно вище та коштує на-

багато дорожче ніж пшениця. Потреба в сої і про-

дуктах її переробки збільшується з кожним роком. 

Тому сою вирощують на всій території України, але 

найбільші площі посіву та врожаї  припадають на 

центральну частину України, зокрема Хмельни-

цьку, Вінницьку, Київську, Кіровоградську та Пол-

тавську області. 

У 2006 році Україна зайняла перше місце в Єв-

ропі за обсягами виробництва сої, а в - 2017-му вхо-

дить до дев’ятки найбільших країн-виробників цієї 

культури в світі та має велику перспективу розши-

рення посівів. Головними чинниками є створення і 

впровадження у виробництво сортів сої нового по-

коління, розробці та запровадженню сортової тех-

нології її вирощування, популярність культури на 

ринку. 

Одним з важливих факторів, що впливають на 

формування урожаю зерна сої є густота стояння ро-

слин. Відомо, що у процесі росту і розвитку рослин 

сої постійно зазнають впливу природних та антро-

погенних факторів, і тому природно що їхня кіль-

кість з часом може знижуватися. Таким чином ви-

живаність це величина, що вказує на частку рослин 

збережених в травостої за період від повних сходів 

до господарської стиглості.  

Аналізуючи проведені дослідження по якості 

насіння сільськогосподарських культур Алексей-

чук  Г.Н. та Ламан  Н. А. встановили, що густота 

стояння рослин сої залежить від стиглості сорту. 

Так, на момент збирання для більшості сортів сере-

дньоранньої та ранньостиглої груп оптимальною є 

кількість 600-750 тис. рослин на 1 га, для пізньос-

тиглої групи сортів – 500–550 тис./га  [1]. 

Зміна густоти рослин сої впливала на ступінь 

використання основних життєвих факторів, а їх 

взаємодія визначала величину врожаю та його 

структуру. Освітленість та площа живлення для сої 
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має важливе значення при формуванні урожаю. У 

відношенні густоти, соя відносно пластична куль-

тура. Найбільш оптимально підібравши ширину мі-

жрядь посіву та норму висіву насіння, можна дося-

гти потенційної врожайності сорту сої. У вирощу-

ванні сої неабияке значення мають не тільки 

показники продуктивності, але й інші характерис-

тики: висота рослин і галуження, висота прикріп-

лення нижніх бобів, схильність до вилягання, три-

валість вегетаційного періоду. В процесі росту і ро-

звитку рослин спостерігалася постійна зміна 

поширення їх підземних і наземних органів у гори-

зонтальному й вертикальному напрямах, змінюючи 

об’єми простору і ґрунту залежно від величини та 

конфігурації площі живлення.  Важливими показ-

никами, що впливають на величину врожаю, є ви-

сота рослин і висота прикріплення нижніх бобів. 

Висота рослин змінювалася під впливом способу 

сівби. [2]. 

Сокирко П.Г. зазначає, що ще одним з факто-

рів, що впливають на продуктивність рослин є їх 

висота. Відомо, що за динамікою цього показника 

протягом вегетації можна встановити, як склада-

лися умови росту і розвитку рослин в онтогенезі, а 

також з’ясувати найбільш оптимальні умови для 

формування високопродуктивних агрофітоценозів 

[3].  

За висновками Чинчика О.С.  кращі  показники  

структури  врожаю  у  всіх досліджуваних  сортів 

відзначені  на  варіанті  з  внесенням  повного  мі-

нерального  добрива  в норм і N30P60K60,  при засто-

суванні обробки  насіння  Ризогуміном  та  викори-

станні  мікродобрив  Вуксал [4].    

Дослідження проводились впродовж 2017-

2018 рр. на дослідному полі Вінницького націона-

льного аграрного університету. Дослідженнями пе-

редбачалось вивчення дії та взаємодії факторів: А – 

сорт; В – позакореневі підживлення. Градація фак-

торів 2х4. Повторність досліду триразова. Розмі-

щення варіантів систематичне у два яруси. Систе-

мою удобрення передбачалось внесення фосфор-

них і калійних добрив (суперфосфат простий 

гранульований та 40 % калійна сіль) з розрахунку 

Р60К60 кг/га д.р. під основний обробіток ґрунту та 

азотних у формі аміачної селітри (N30) під передпо-

сівну культивацію. 

Протруєння насіння проводили за 14 діб до сі-

вби протруйником Максим XL 035 FS (1 л/т на-

сіння). За день до сівби проводили інокуляцію на-

сіння препаратом Оптімайз 200. 

Сівбу сої проводили широкорядним способом 

у першій декаді травня сівалкою СУПН-6, при рівні 

термічного режиму 12оС, із заробкою його на гли-

бину 3 см.  

У досліді використовували різні за групами 

стиглості сорти сої компанії SAATBAU: Мерлін 

(100 днів) та Кент (120 днів) з рекомендованими но-

рмами висіву, а саме 650 та 550 тис. шт./га відпо-

відно. Сорти відзначаються значною і стабільною 

врожайністю і високим якісним складом насіння. 

На відповідних варіантах досліду вносили ор-

гано-мінеральне добриво Вуксал Мікроплант з но-

рмою 1,5 л/га. Дане добриво рекомендується для 

позакореневого підживлення культур, які вирощу-

ються за інтенсивною технологією. Використання 

Вуксал Мікроплант гарантує постачання всіх мік-

роелементів, необхідних рослині в період її актив-

ного росту. Усуває гострий та запобігає прихова-

ному дефіциту мікроелементів, що підвищує про-

дуктивність культур. До складу Вуксал Мікроплант 

входять: азот загальний - 78,0 г/л; калій водороз-

чинний – 157,0 г/л; магній водорозчинний – 47,0 

г/л; сірка водорозчинна – 202,5 г/л; бор водорозчин-

ний – 4,7 г/л; мідь водорозчинна –7,9 г/л; залізо во-

дорозчинне –15,7 г/л; марганець водорозчинний – 

23,6 г/л; молібден водорозчинний – 0,15 г/л; цинк 

водорозчинний – 15,7 г/л. 

Дослідження, обліки та спостереження прово-

дилися згідно широко апробованих методик в рос-

линництві. Фенологічні спостереження за ростом і 

розвитком сої проводили відповідно до «Методики 

проведення досліджень по кормовиробництву» [5], 

«Основ наукових досліджень в агрономії» [6]  

Відмічали фази росту і розвитку рослин. Поча-

ток фази встановлювали, коли вона наступала в 10 

% рослин, повну фазу у 75 % рослин [7]; 

У процесі проведення польових досліджень 

проводили такі, фенологічні спостереження, та об-

ліки:  

- фенологічні спостереження проводили згідно 

"Методики Держсортовипробування сільськогос-

подарських культур". 

- польову схожість насіння сої та збереженість 

рослин визначали за загальноприйнятими методи-

ками [7]. 

- висоту рослин визначали шляхом заміру на 

закріплених кілочками 25 рослинах в основні фази 

росту і розвитку рослин сої у двох несуміжних по-

втореннях [7]; 

- густоту рослин визначали на постійно закріп-

лених кілочками площадках, у триразовій повтор-

ності [7]; 

- площу листкової поверхні сої у відповідні 

фази росту визначали методом «висічок» з подаль-

шими розрахунками відповідно до методики А. А. 

Нечипоровича [8]. 

- перед збиранням врожаю проводили відбір 

пробного снопа з кожного варіанта для визначення 

індивідуальної продуктивності рослин сої.  

В ході проведених досліджень встановлено, 

що показники густоти стояння рослин сої в процесі 

росту й розвитку зазнавали змін. Так у період пов-

них сходів густота стояння рослин у сорту Мерлін 

знаходилася в межах 59,7-60,3 шт./м2, в той час, як 

перед збиранням врожаю цей показник становив 

54,4-55,5 шт./м2 для сорту Мерлін. Залежно від 

схеми застосування позакореневих підживлень на 

сої кількість рослин, які залишились на період зби-

рання врожаю  як видно різнилася. На варіанті без 

підживлень перед збиранням сої сорту Мерлін за-

лишилося 54,4 шт./м2, при цьому виживаність скла-

дала 90,4 % (табл.1). 
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Таблиця 1 

Густота стояння та виживаність рослин фітоценозів сої залежно від прийомів технології вирощу-

вання, (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Густота стояння рослин, шт./м2 
Виживаність рослин, % до кі-

лькості сходів 
у фазі повних 

сходів  

перед збиран-

ням 

Мерлін 

без підживлень 60,2 54,4 90,4 

у фазі бутонізації 59,7 54,6 91,5 

у фазі утворення зелених бобів 59,9 55,5 92,7 

у фазі бутонізації + у фазі утво-

рення зелених бобів 60,3 56,2 93,2 

Кент 

без підживлень 49,8 44,6 89,5 

у фазі бутонізації 50,3 45,3 90,1 

у фазі утворення зелених бобів 50,0 45,4 90,7 

у фазі бутонізації + у фазі утво-

рення зелених бобів 50,1 45,7 91,3 

 

При застосуванні мікродобрива Вуксал Мікро-

плант у фазу бутонізації кількість рослин порівняно 

з контрольним варіантом збільшилася не суттєво і 

становила 54,6 шт./м2. Виживаність при цьому ста-

новила 91,5 %. 

Дещо вищі показники виживаності рослин сої 

сорту Мерлін (92,7%) були при застосуванні мікро-

добрив у фазу зелених бобів сої. Тоді як густота 

стояння рослин у період перед збиранням стано-

вила 55,5 шт./м2. 

 Найвищі показники виживаності рослин сої 

сорту Мерлін були відмічені на варіанті із двократ-

ним внесенням мікродобрива Вуксал Мікроплант у 

фазах бутонізації та зелених бобів. При цьому кіль-

кість рослин на період збирання становила 56,2 

шт./м2, а виживаність - 93,2%. 

Вирощування сої сорту Кент на варіанті без пі-

дживлень забезпечило формування наступних по-

казників: кількість рослин на період збирання – 44,6 

шт./м2, при цьому виживаність становила 89,5%. 

Проведення позакореневого підживлення сої у 

фазу бутонізації сприяло тому, що при збиранні кі-

лькість рослин була в межах 45,3 шт./м2, тоді як ви-

живаність складала 90,1%. При застосування поза-

кореневого підживлення у фазу зелених бобів кіль-

кість рослин на момент збирання становила 45,4 

шт./м2, а виживаність при цьому – 90,7%. 

Поєднання позакореневих підживлень у фазах 

бутонізації та зелених бобів мікродобривом Вуксал 

Мікроплант на сої сорту Кент сприяло формування 

45,7 шт./м2 рослин на період збирання врожаю, при 

цьому виживаність становила 91,3 %. 

Таким чином, встановлено що позакореневі пі-

дживлення не суттєво впливали на показники ви-

живаності рослин сої. У порівнянні до контроль-

ного варіанту виживаність рослин при двократному 

застосуванні мікродобрив зросла лише на 1,8-2,8%.  

Ряд науковців відзначають, що формування 

врожаю будь-якої культури, в тому числі і сої від-

бувається  з  початкових  фаз  їх  росту  та  розвитку  

і  практично залежить  від усіх факторів, що поста-

влено на вивчення. Досліджуючи  процеси  росту  

рослин  сої  у висоту, накопичення надземної їх бі-

омаси, формування площі листкової поверхні, 

тощо, встановлено, що лінійний ріст  висот  рослин  

протягом всієї   вегетації  має  тенденцію  до збіль-

шення.  Проте  несприятливі  умови  вирощування  

можуть впливати на цей  показник: він   може зали-

шатися без істотних змін, тобто на одному рівні, 

або збільшуватись несуттєво. Певні періоди росту 

та  розвитку сільськогосподарських рослини,  як  

правило,  визначаються  певними показниками лі-

нійної висоти. Висота рослин дає оцінку  впливу 

того чи іншого фактора вирощування будь-якої ку-

льтури [9,10]. 

Численна кількість  дослідників зазначають, 

що на ріст рослин у висоту найбільш сильний вплив 

мають  мінеральні добрива [11, 12]. До того ж, під-

вищення дози азотного живлення, веде цей показ-

ник до істотного зростання. Про роль удобрення,  

при підсиленні  ростових  процесів  таких  як лі-

нійна  висота, накопичення надземної маси вказу-

ють ряд інших дослідники [13, 14, 15].  

Звісно, що  ріст    рослин    у    висоту    залежить    

від  багатьох інших  факторів вирощування, як на-

приклад,  від забезпечення їх вологою, густоти сте-

блестою рослин, попередників, біологічних особ-

ливостей сорту або гібриду, зони, де вирощують 

тощо.  

Наші дослідження засвідчили, що лінійна ви-

сота рослин сої змінювалася під впливом створених 

фонів живлення та відповідно до  сортових особли-

востей культури. 

У результаті проведених нами польових дослі-

джень було виявлено, що висота рослин сої протя-

гом вегетації зазнавала змін та суттєво залежала від 

досліджуваних факторів, а саме позакореневих пі-

дживлень та сортових особливостей культури. 

У ході проведених досліджень встановлено, 

що висота рослин сої сорту Мерлін у фазі 3-трійча-

стий листок була однаковою на всіх варіантах і ста-

новила 16,1 см, тоді як у сорту Кент – 16,6 см. У 

фазі початку цвітіння  висота рослин сої сорту Ме-

рлін була в межах 33,8-35,5 см, а у сорту Кент – 

55,1-56,0 см (табл. 2). 

Під кінець фази цвітіння висота рослин сої 

сорту Мерлін на варіанті без підживлень становила 

74,9 см, з підживленням у фазі бутонізації – 77,8 см, 

у фазі зелених бобів – 77,0 см, та при поєднанні пі-

дживлень – 78,5 см. 
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У цій фазі (кінець цвітіння) висота рослин сої 

сорту Кент на варіанті без підживлень становила 

95,6 см, з підживленням у фазі бутонізації – 97,6 см, 

у фазі утворення зелених бобів – 97,2 см. На варіа-

нті з поєднанням підживлень у фазі бутонізації та 

утворення зелених бобів висота рослин у фазі кі-

нець цвітіння становила 98,5 см. 

Таблиця 2 

Лінійний ріст  рослин сої залежно від сорту та позакореневих підживлень,  

см (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Фази росту і розвитку 
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Кент 

без підживлень 16,6 55,1 95,6 111,8 0,96 

у фазі бутонізації 16,6 55,9 97,6 114,1 0,98 

у фазі утворення зелених бобів 16,6 55,1 97,2 115,1 0,99 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 16,6 56,0 98,5 116,0 1,00 

Мерлін 

без підживлень 16,1 33,8 74,9 88,4 0,90 

у фазі бутонізації 16,1 35,3 77,8 89,6 0,91 

у фазі утворення зелених бобів 16,1 33,9 77,0 90,5 0,92 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 16,1 35,5 78,5 91,8 0,94 

 

Найбільш суттєвою різниця між варіантами 

була у фазі повного наливу насіння. Так у сорту Ме-

рлін висота рослин на варіанті без підживлень ста-

новила 88,4 см. При проведенні позакореневого пі-

дживлення у фазі бутонізації висота рослин була в 

межах 89,6 см, у фазі зелених бобів – 90,5 см, а при 

поєднанні цих фаз – 91,8 см. 

Показники висоти рослин у сорту Кент у даній 

фазі були дещо вищими. Так на варіанті без піджи-

влень висота становила 111,8 см, з підживленням у 

фазі бутонізації – 114,1 см, у фазі зелених бобів – 

115,1 см, тоді як при поєднанні цих фаз – 116,0 см. 

У результаті проведених досліджень виявлено, 

що середньодобовий приріст рослин сої сорту Ме-

рлін був у межах 0,90-0,94 см, тоді як у сорту Кент 

він становив 0,96-1,00 см. 

Крім того, важливим показником формування 

лінійного росту рослин вважається площа листової 

поверхні рослин. Соя як світлолюбна культура фо-

рмує високий урожай тільки за оптимальної площі 

живлення та доброї освітленості рослин. Для сої ха-

рактерною є висока пластичність відносно густоти 

рослин, що виявляється у зміні індивідуальної про-

дуктивності – коливанні кількості вузлів, гілок, бо-

бів, насіння, їх маси, висоти прикріплення нижніх 

бобів та ін. [16]. 

Недобір врожаю зерна сої нерідко зумовлю-

ється недостатньо швидким наростанням площі ли-

стової поверхні, внаслідок чого посіви не повною 

мірою реалізують свої фотосинтетичні можливості. 

Тому, для вирішення цієї проблеми необхідно нау-

ково обґрунтувати норму висіву насіння з ураху-

ванням сортових особливостей сої та проведення 

позакореневих підживлень у відповідні фази росту 

та розвитку. 

Облік площі листової поверхні у рослин сої 

при проведенні наших досліджень показав, що її ве-

личина залежала від сортових особливостей куль-

тури та строків проведення позакореневих піджив-

лень (табл. 3). 

Перший облік площі листової поверхні рослин 

сої проводили у фазу 3-го трійчастого листка. Вста-

новлено, що площа листової поверхні варіювала за-

лежно від сортових особливостей культури. Так, у 

сорту Мерлін показники площі листя були в межах 

9,46-9,52 тис. м2/га, тоді як у сорту Кент – 9,50-9,56 

тис. м2/га. 

Площа листової поверхні рослин сої у процесі 

росту та розвитку поступово зростала, і досягла ма-

ксимальних показників у період наливання насіння. 

При цьому у сорту Мерлін площа листя на варіанті 

без проведення позакореневих підживлень стано-

вила 39,44 тис. м2/га. При однократному піджив-

ленні сої мікродобривом Вуксал Мікроплант площа 

листя зросла до 41,32 тис. м2/га, тоді як при піджи-

вленні у фазі зелених бобів – 41,95 тис. м2/га. Мак-

симального рівня площа листя сої сорту Мерлін 

була на варіанті з двократним внесенням мікродоб-

рив у фазах бутонізації та утворення зелених бобів 

і становила 42,12 тис. м2/га. 
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Таблиця 3 

Формування площі листової поверхні сортів сої залежно від позакореневих підживлень,  

тис. м2/га (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Фази росту та розвитку 
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Мерлін 

без підживлень 9,48 32,94 38,08 39,44 29,28 

у фазі бутонізації 9,46 33,85 39,47 41,32 30,84 

у фазі утворення зелених бобів 9,52 33,41 38,61 41,95 31,67 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 9,47 33,92 39,52 42,12 32,54 

Кент 

без підживлень 9,50 34,60 39,76 42,21 31,76 

у фазі бутонізації 9,55 35,43 41,17 42,97 32,32 

у фазі утворення зелених бобів 9,53 34,65 40,57 43,18 32,52 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 9,56 35,53 41,20 43,53 33,75 

 

Показники площі листя сої сорту Кент у фазі 

наливу насіння також були максимальними і стано-

вили: на варіанті без підживлень – 42,21 тис. м2/га, 

з підживленням у фазу бутонізації – 42,97 тис. м2/га, 

у фазу зелених бобів – 43,18 тис. м2/га. Максима-

льне значення площі листя зафіксовано на варіанті 

з поєднанням підживлень мікродобривом Вуксал 

Мікроплант у фазах бутонізації і утворення зелених 

бобів, що склало 43,53 тис. м2/га. 

У пізніші фази росту та розвитку сої площа ли-

стової поверхні рослин зменшувалася, що можна 

пояснити біологічними особливостями культури, а 

саме посиленим відтоком пластичних речовин з ве-

гетативної маси у насіння, що у свою чергу призво-

дить до поступового відмирання та опадання лист-

ків. 

Так у сої сорту Мерлін, у фазі фізіологічної 

стиглості насіння найнижчі показники площі листя 

були відмічені на варіанті без підживлень і стано-

вили 29,28 тис. м2/га, тоді як найбільші – на варіанті 

з двократним внесенням мікродобрива у фазах бу-

тонізації і зелених бобів, що складало 32,54 тис. 

м2/га. 

У фазі фізіологічної стиглості насіння найни-

жчі показники площі листя сої сорту Кент тради-

ційно були на варіанті без внесенням мікродобрив і 

становили 31,76 тис. м2/га, тоді як найвищі (33,75 

тис. м2/га) зафіксовані при поєднанні позакорене-

вих підживлень у фазах бутонізації і зелених бобів. 

Слід відмітити, що позакореневі підживлення 

багатокомпонентним водорозчинним добривом 

Вуксал Мікропалант в цілому позитивно впливали 

на підвищення показників площі листової поверхні 

посівів сої обох сортів. 

Отже, можна з вищевикладеного матеріалу 

сформувати такі висновки: найвищі показники ви-

живаності рослин сої були відмічені на варіанті із 

двократним внесенням мікродобрива Вуксал Мік-

роплант у фазах бутонізації та зелених бобів. При 

цьому кількість рослин сорту Мерлін на період зби-

рання становила 56,2 шт./м2, а виживаність - 93,2%, 

тоді як у сорту Кент, відповідно, 45,7 шт./м2 та 

91,3%.  

У результаті проведених досліджень виявлено, 

що середньодобовий приріст рослин сої сорту Ме-

рлін був у межах 0,90-0,94 см, тоді як у сорту Кент 

він становив 0,96-1,00 см. 

Площа листової поверхні рослин сої максима-

льних показників досягла у період наливання на-

сіння на варіантах з двократним застосуванням по-

закореневого підживлення. При цьому показними у 

сорту Мерлін були на рівні 42,12 тис. м2/га, а у 

сорту Кент – 43,53 тис. м2/га. 
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Abstract 

Formation of dairy products competitive production, in particular cheese production, is one of the most im-

portant tasks for solving our country’s food security and successful development of the agricultural sector of the 

economy. 

Today, the improvement of quality indicators of cheeses is one of the main problems to be solved in the cheese 

making industry of Ukraine. Firstly, it is closely related to the low quality of dairy raw materials; secondly, with 

the expansion of the range and the introduction into production of new types of cheeses with short maturation. 

The article deals with the issues of production technology and quality indicators of bryndza cheese with kelp. 

It was found that organoleptic parameters of bryndza cheese with kelp had better results than with other fillers. 

The amino acid score of the bryndza is well balanced with all the essential amino acids. 

Анотація 

Формування конкурентоспроможного виробництва молочної продукції, зокрема сиру є одним із най-

важливіших завдань щодо вирішення продовольчої безпеки нашої країни та успішного розвитку аграрного 

сектору економіки. 

На сьогоднішній день однією із головних проблем, яку слід вирішити сироробній промисловості Укра-

їни, це підвищення якісних показників сирів, що у першу чергу тісно пов’язано, з низькою якістю молочної 

сировини; по-друге – з розширенням асортименту і впровадженням у виробництво нових видів сирів з 

коротким терміном дозрівання.  

У статті висвітлено питання технології виробництва та якісних показників бринзи з ламінарією. 

Встановлено, що за органолептичними показниками бринза з ламінарією мала кращі результати, ніж з 

іншими наповнювачами. Амінокислотний скор бринзи добре збалансований за всіма незамінними аміноки-

слотами.  

 

Keywords: bryndza, kelp, quality, technology. 

Ключові слова: бринза, ламінарія, якість, технологія 

 

У теперішній час проблема харчування людей 

різного віку є однією з найважливіших соціальних і 

медичних проблем. Повноцінне життя людини, 

його здоров’я і працездатність неможливі без раці-

онального харчування. Згідно багатьох досліджень 

із збалансованого харчування у щоденному раціоні 

людини мають міститися не тільки білки, жири і ву-

глеводи у встановленій нормі, але й такі речовини, 

як незамінні амінокислоти, вітаміни, макро – та мі-

кроелементи у визначених, корисних для людини, 

пропорціях. В організації правильного харчування 

першочергова роль відводиться молочним продук-

там. Це повною мірою відноситься і до сиру, хар-

чова цінність якого обумовлена високою концент-

рацією у ньому молочного білка і жиру, наявністю 

незамінних амінокислот, солей кальцію і фосфору, 
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що необхідні для нормального розвитку організму 

людини. Отже, сири, є важливим джерелом біологі-

чно цінного білка. До складу білків сиру входить 20 

амінокислот, зокрема, 8 незамінних, тобто тих яких 

не може синтезувати організм людини [4]. 

Такі дефіцитні незамінні амінокислоти як три-

птофан, лізин і метіонін повинні потрапляти в орга-

нізм людини лише з їжею, і саме сир один із моло-

чних продуктів –є джерелом цих речовин. Встанов-

лено, що окрім того, сир має здатність збагачувати 

амінокислотний склад білків інших продуктів хар-

чування. Дослідженнями підтверджено, що корисні 

властивості сичужних сирів зумовлені також і тим, 

що повноцінні білки у їх складі засвоюються шви-

дше й краще, ніж білки з натурального молока, 

оскільки  під час приготування сиру вони розщеп-

люються, доведено, що сирний білок засвоюється 

на 98,5 %. У 70 г окремих сичужних сирах міс-

титься стільки ж протеїнів, як і в 100 г олії, чи 100 г 

риби, чи 2 яйцях. 

Найбільш багатими з точки зору амінокислот є 

м’які сири [5]. Це обумовлено тим, що за їх вироб-

ництва застосовуються високі температури пасте-

ризації, що дозволяють використовувати у згустку 

крім казеїну ще і сироваткові білки, які є хорошим 

джерелом амінокислот. 

Енергетична цінність 100 г сиру складає 350-

400 ккал, що робить даний продукт одним із найпо-

живніших у раціоні людини. 

Також харчова цінність сиру визначається і ви-

соким вмістом жиру. Так, у сирі молочного жиру 

міститься до 60 %, тобто більше, ніж у багатьох ін-

ших білково-жирових продуктах. З’ївши 100 г сиру, 

людина приблизно на 1/3 задовольняє добову пот-

ребу у жирі, який виконує в організмі чи не найва-

жливішу роль. А саме – головного енергетичного 

матеріалу. До того ж доведено, що жирний сир не 

впливає на рівень холестерину у крові, і повніють 

від такого сиру менше, ніж від інших висококало-

рійних продуктів. Добре відомо, що, сири з ко-

ров’ячого молока мають найменшу жирність, а най-

більш жирні і багаті білками сичужні сири – з мо-

лока овець, другими за жирністю, є сири з козиного 

молока. Досліджено, що сири із свіжого ко-

ров’ячого молока містять найбільш високу масову 

частку жиру, а сири з пониженим вмістом жиру ви-

робляють із знежиреного молока. При формуванні 

раціону дієтичного харчування, то людям, що до-

тримуються дієти, рекомендують менш жирні і ка-

лорійні сорти сиру. 

Ще сир є найважливішим джерелом кальцію і 

фосфору. Кількість кальцію у 500 г сиру співставна 

з кількістю кальцію у 4,5 л молока. Сичужні та ки-

сломолочні сири є джерелом вітамінів А, Е, В2 (ри-

бофлавін), В12. За вмістом вітамінів А і Е жирні 

сири можна поставити на друге місце після верш-

кового масла. Вітамін В2 (рибофлавін) бере участь 

у процесах тканинного дихання, сприяє вироб-

ленню енергії в організмі. Особливо необхідний 

цей вітамін дітям. Недостатнє надходження його 

викликає уповільнення росту і розвитку. Добова 

потреба людини у цьому вітаміні складає 2-2,5 мг. 

У 100 г сиру його міститься 0,4-0,5 мг. 

Вітамін В12 – бере участь у ряді обмінних про-

цесів і відіграє важливу роль у життєдіяльності лю-

дини, застосовується для лікування злоякісної ане-

мії і ряду інших захворювань. Необхідна кількість 

даного вітаміну – 0,002-0,005 мг за добу. Дослі-

джено, що у 100 г сиру міститься приблизно 0,001 

мг вітаміну В12. 

Вітамін А покращує зір, захищає шкіру і сли-

зові оболонки, регулює процеси росту, при недо-

стачі його спостерігається сухість шкіри, стомлю-

ваність очей. Добова потреба людини складає 0,2-

0,3 мг. У 100 г сиру його міститься 1,5-2,5 мг. 

Крім цього, у сирах містяться також вітамін В1 

(тіамін), що запобігає захворюванню периферичної 

нервової системи, яке відоме під назвою «бері-

бері», а ще вітамін Н та деякі інші. 

Сири цінні тим, що вони практично не містять 

лактози, що особливо добре для людей, які погано 

реагують на лактозу, але при цьому зберігаються 

корисні речовини з молока. Безазотисті екстракти-

вні речовини, що містяться у сирі, і формують його 

аромат, та і сам зовнішній вигляд збуджують апе-

тит, позитивно впливають на травні залози, тому 

поживні речовини на 98-99 % засвоюються органі-

змом, тобто майже повністю. Корисні компоненти 

сирів для здоров’я людини, утворюються у період 

дозрівання сиру і процесі закваски ферментом. 

Харчова цінність сирів зумовлена наявністю у 

ньому комплексу, що визначають його калорій-

ність, біологічну цінність [6]. Під споживчими пе-

ревагами мають на увазі комплекс показників, що 

визначають його відповідність запитам споживача, 

зручність споживання, придатність для транспорту-

вання і зберігання. 

Біологічна цінність сирів відображає збалансо-

ваність продукту за вмістом у ньому незамінних 

амінокислот, поліненасичених жирних кислот, фо-

сфоліпідів, вітамінів, мінеральних речовин та ін. 

Під енергетичною цінністю розуміють частку 

енергії, що утворюється за біологічного окислення 

жирів, вуглеводів і білків, що містяться у продукті, 

і необхідних для забезпечення фізіологічних функ-

цій організму. 

Найважливішим показником у визначенні яко-

сті сирів є органолептична оцінка. Це суб’єктивна 

оцінка експертів, яка ґрунтується на зовнішніх по-

казниках продукту де краще сприймаються і оціню-

ються привабливі за зовнішнім виглядом зразки, 

вироблені з високоякісної сировини. 

Фізіологічна цінність сирів характеризує 

вплив окремих речовин, містяться у ньому, на нер-

вову, серцево-судинну, кишково-шлункову і інші 

системи організму людини, та його опірність інфе-

кційними захворювань. 

Хімічний склад сирів залежить не тільки від 

виду продукту, способу його вироблення, а й, знач-

ною мірою, від періоду року. 

Кількість вітамінів значно менше у сирі осін-

ньо-зимового виробництва, відповідно нижчі його 

біологічна цінність і ефект фізіологічного впливу 

[7]. 

Важливою складовою ринку харчових продук-

тів спеціального призначення є молочні продукти, 
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які останніми роками в Україні і країнах Європи 

складають близько 65 % від його загального вироб-

ництва. Слід зазначити, що понад 80 % ринку моло-

чних продуктів спеціального призначення (МПСП) 

представлено продуктами з про- та/або пребіоти-

ками, 8 % – продуктами з БАР, близько 12 % скла-

дають інші продукти. 

Інші категорії спеціальних продуктів харчу-

вання на молочній основі (геродієтичні, для діабети-

ків без додавання замінників цукру, харчові проду-

кти з імуномодулюючими, антиоксидантними, пог-

линаючими (сорбційними) властивостями тощо) на 

споживчому ринку країни майже відсутні, це ста-

лось за рахунок відсутності науково обґрунтованих 

та клінічно підтверджених технологій їх виробниц-

тва. Потреба у розширенні асортиментного ряду 

молочних продуктів спеціального призначення ди-

ктується сьогодні демографічною ситуацією в Ук-

раїні (частка людей похилого віку у загальній стру-

ктурі населення складає 20,5 %, і за прогнозами Ін-

ституту геронтології академії медичних наук 

України до 2050 року вона зросте до 38,1 %), збіль-

шенням кількості людей із серцево-судинними за-

хворюваннями та цукровим діабетом (до 24,5 та 3,8 

% відповідно) у половини населення країни за раху-

нок поширення вторинних імунодефіцитних станів, 

ускладнених дисбіотичними порушеннями шлун-

ково-кишкового тракту. Тому розробка нового асо-

ртименту науково обґрунтованих технологій моло-

чних продуктів збагачених комплексами пробіоти-

чних культур лакто- та/або біфідобактерій, 

біологічно активними речовинами (БАР), пребіоти-

ками є актуальним для України на сучасному етапі 

завданням і потребує його вирішення.  

На нинішньому етапі розвитку актуальність 

використання спеціальних продуктів харчування, 

зокрема молочних зростає завдяки сидячому та ма-

лорухливому способу життя і зменшенню об’єму 

їжі, а також з врахуванням екологічних аспектів, 

тому виникає потреба у підсиленні захисних влас-

тивостей організму за допомогою антиоксидантів, 

вітамінів, мікроелементів та ін. 

Першочерговим завдань щодо поліпшення 

структури харчування населення є збільшення час-

тки продуктів масового споживання з високою хар-

човою й біологічною цінністю. Розв’язати його мо-

жна за рахунок нарощування випуску виробів но-

вого покоління – спеціальних продуктів [8]. 

Спеціальні продукти харчування  отримують 

додаванням до традиційних одного або декількох 

спеціальних (функціональних) інгредієнтів у ви-

гляді (харчових волокон, вітамінів, мінеральних ре-

човин, поліненасичених жирних кислоти, біфідоба-

ктерії, олігоцукридів, фосфороліпідів, амінокислот, 

антиоксидантів та ін.) з метою усунення їх дефіциту 

в організмі людини. При організації При організації 

збагачення продуктів харчування функціональ-

ними інгредієнтами необхідно врахувати наступні 

вимоги: медико-біологічні, технологічні, маркетин-

гові [9]. 

У створенні нових молочних харчових проду-

ктів оздоровчого призначення перспективним на-

прямком є використання лікарської рослинної си-

ровини, яка являється природним джерелом вітамі-

нів, мінералів, водорозчинних цукрів, крохмалю, 

органічних кислот, пектинових речовин тощо. Рос-

линна сировина, що використовується для збага-

чення молочних продуктів, значною мірою містить 

такі сполуки як біофлавоноїди, головною функцією 

яких є антиоксидантна активність.  

Використання лікарської рослинної сировини 

в якості функціональних інгредієнтів у харчових 

продуктах є одним з можливих вирішень даної про-

блеми [10]. Вона підвищує тонус організму, адап-

тивні можливості нервової системи та ендокринних 

залоз, стійкість організму до впливу несприятливих 

факторів навколишнього середовища, активність 

антиокислювального захисту організму. 

Останнім часом віддається перевага викорис-

танню не окремих рослин, а їх композицій, тобто 

створенню багатокомпонентних фітокомпозицій, 

що містять комплекс біологічно активних речовин 

(БАР). Тому актуальним є розроблення функціона-

льних кисломолочних, м’яких та твердих сирів, мо-

лочних напоїв, сметани  за допомогою фітокомпо-

зицій з рослинної сировини для розширення асор-

тименту, особливо для людей старших вікових груп 

та дітей [11]. 

Можна привести ряд прикладів з використання 

окремих рослин та фітокомпозицій. При виробниц-

тві пастоподібного кисломолочного продукту, як 

смаковий наповнювач, використовуються такі інг-

редієнти: суміші прянощів, червоний болгарський 

перець, імбир свіжий подрібнений, томати сушені, 

кріп сухий, сіль. 

При створенні композицій із прянощів викори-

стовуються такі складові, як базилік, майоран, кур-

кума, взяті у співвідношенні 1:1:1. Використані ін-

гредієнти мають значну біологічну цінність, що за-

безпечує отримання технічного результату. 

Готовий продукт не змінює свої органолептичні, 

фізико-хімічні та структурно-механічні показники 

у процесі зберігання протягом гарантійного тер-

міну. Для забезпечення покращення органолептич-

них та фізико-хімічних властивостей продукту 

вміст болгарського перцю становить 0,15-0,35 %. 

Доза внесення імбиру складає 0,075-0,28 %, саме 

така кількість інгредієнту надає кисломолочному 

продукту неповторний смак та пікантність; покра-

щує роботу шлунка за рахунок того, що є відмінним 

антиоксидантом [12]. 

Сушені томати вносяться у кількості 0,13-0,28 

%, це надає готовому продукту приємний колір (з 

червоним вкрапленням) та формує виражений 

більш приємний смак. Доза внесення сухого кропу 

становить 0,7-1,0 %, тому що саме така його кіль-

кість надає продукту приємного кольору при змі-

шуванні з іншими компонентами, особливо з болга-

рським перцем та сушеними томатами. 

Завдяки наповнювачам, кисломолочні проду-

кти мають пастоподібну консистенцію, оригіналь-

ний смак і колір та сприяють розширенню асорти-

менту пастоподібних кисломолочних продуктів. 

При виробництві комбінованого м’якого сиру 

вносять картопляне пюре з пряно-ароматичними 
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добавками: кріп, петрушку, чебрець, черемшу, зе-

лену цибулю чи їх суміш. Завдяки цим добавкам 

сир має лікувально-профілактичне  призначення 

[13]. 

Кріп діє заспокійливо на нервову систему, зні-

має безсоння, коліки у шлунку. Корисним він є для 

хворих гіпертонією та хронічною коронарною не-

достатністю. Досліджено, що чудодійну оздоровчу 

силу має петрушка, за рахунок вмісту значного на-

бору вітамінів, мінеральних речовин. Вітаміну С у 

петрушці міститься значно більше, ніж у лимоні; 

провітаміну А більше, ніж у моркві. Петрушка міс-

тить  багато ефірних масел (особливо у насінні), яка 

збуджує апетит, покращує травлення. Насіння 

приймають і при набряках серцевого походження. 

Морква сушена – має цінну властивість розчиняти 

солі, сечо- та жовчовидільну функції. Куркума – чу-

довий тонізуючий, антисептичний засіб, корисний 

при хворобах кишечнику, сечового міхура та ни-

рок, знижує рівень холестерину, покращує кровот-

ворення. Зелень селери сушеної має високий вміст 

вітамінів, сприяє нормалізації обмінних процесів та 

відновленню сил. Перець чорний мелений  стиму-

лює секреторну функцію кишечнику, має антисеп-

тичну дію, застосовують при простудних хворобах. 

Солодка паприка – добре відома спеція та при-

права, покращує роботу кишечнику, підшлункової 

залози, позитивно впливає на процес кровотво-

рення. 

Чабер – відома приправа та ліки. Володіє чудо-

вим смаком і запахом, корисний при діареях, хво-

робах печінки, нирок, характерна крововідновлю-

юча функція. Містить багато кальцію, калію, сірки, 

заліза, магнію, фосфору, корисна при авітамінозах, 

хворобах кишечнику та покращує роботу органів 

сечовиділення. 

Корінь пастернаку – у своєму складі містить 

багато вітаміну С, фосфору, ароматичні речовини, 

стимулює функцію кишечнику, має сечовидільну 

функцію. 

Майоран – має позитивний вплив на процеси 

травлення, усуває явища метеоризму, оптимізує ви-

ділення шлункового соку, заспокійливий засіб на 

центральну нервову систему. 

Сушений часник використовують як найкра-

щий засіб проти склерозу і малокрів’ї, проти слабо-

сті, гіпертонії, стенокардії, бронхіальної астми і, на 

кінець, це «еліксир молодості» [14].  
Базилік у своєму хімічному складі містить де-

кілька типів ефірного масла, органічні кислоти, 
флавоноїди (що мають протизапальний, жовчогін-
ний, сечогінний, судинорозширюючий і протискле-
ротичний ефект). Збуджує апетит, має тонізуючу 
дію на організм. Застосовують для лікування хво-
роб шлунково-кишкового тракту, бронхіальної ас-
тми, циститів, зубного  болю, ангіни, порушеннях 
кровообігу. 

Цибуля ріпчаста має добру здатність пригнічу-
вати ріст хвороботворної мікрофлори, має антиск-
леротичний ефект. 

Орегано має тонізуючу дію, поліпшує трав-
лення і відхаркувальну дію, застосовується для лі-

кування кашлю, хворого горла, нетравлення шлу-
нка. 

Спеції мають цілий набір рослин із числен-
ними корисними там поживними властивостями, 
котрі будуть впливати на товарознавчі, технологі-
чні та смакові властивості, а також визначати їх 
енергетичну та біологічну цінність.  

При створенні сметани функціонального приз-
начення вносили овочево-рослинний компонент 
(ОРК), який містить пасту із моркви та пшеничні 
зародки висівок.  

До низькокалорійних продуктів із малим вміс-
том жирів, натрію і практично відсутністю нітратів 
і нітритів, а також як сировина для виробництва 
спеціальних продуктів із широким спектром дії від-
носять гриби.  

Ряд позитивних впливів на організм людини 
справляють біокомпоненти грибів: підвищення 
імунітету організму, гепатопротекторну, протипух-
линну, антидіабетичну, кардіологічну дії, запобіга-
ють зниженню рівня холестерину «шкідливого», 
покращують функціональний стан багатьох органів 
та систем організму. 

Спіруліна відома як ефективний засіб боро-
тьби з онкологічними захворюваннями, імунодефі-
цитом, алергією. 

Відомий спосіб виробництва сиру м’якого де, 
як коагулянт використовують ягідну сировину під-
вищеної харчової цінності – плоди обліпихи. За-
вдяки використанню обліпихи покращується імуні-
тет людини, підвищуються харчова та біологічна 
цінність продукту. 

При виробництві кисломолочного сиру «Дома-
шній імунний» використовується біологічно акти-
вна добавка рослинного походження сироп «Імун-
ний». У склад сиропу входять шипшина, бузина, го-
робина, ехінацея, тобто біологічно активні сполуки, 
що обумовлюють антисептичну, дезінтоксикуючу, 
імуностимулюючу дії. [15]. 

Таким чином, використання функціональних 
продуктів є важливою і цінною складовою збалан-
сованого, здорового харчування, вони відіграють 
значну роль у поліпшенні структури харчування на-
селення, а також є запобіжниками багатьох хвороб. 
При незбалансованому раціоні харчування одним з 
головних факторів ризику до окремих неінфекцій-
них захворювань, є регулярне вживання різномані-
тних функціональних продуктів може підвищити 
якість раціону – як фактора, що значно впливає на 
підтримку здоров’я. 

Мета та об’єкт дослідження. Мета роботи – 
розробка технології бринзи з імуномоделюючими 
властивостями з використанням ламінарії. 

Об’єкт дослідження – технологія виробництва 
бринзи з імуномодулюючими властивостями. 

Основні напрямки досліджень, послідовність 
та взаємозв’язок етапів розробки технології вироб-
ництва бринзи з імуномодулюючими властивос-
тями, відображені у структурній схемі, яка предста-
влена на рис. 1. 

Дослідження фізико-хімічних та органолепти-
чних показників бринзи здійснювали за загально-
прийнятими методиками. Органолептична оцінка 
бринзи включала аналіз кольору, смаку, запаху та 
консистенції.  
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Аналіз літературних джерел згідно теми досліджень 

 

Структура проведення  досліджень 

 

Вибір об’єкту та предмету 

дослідження 

 Вибір методів дослі-

дження 

 Розробка схеми проведення експеримента-

льного дослідження 

 

Розробка технології виробництва бринзи з імуномоделюючими властивостями 

 

 

Оцінка якості мо-

лока – сировини 

для виробництва 

бринзи 

 Обґрунтування вибору 

біологічно активних ре-
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вчення рецептур 

і технології виро-

бництва бринзи з 

додаванням ламі-

нарії 

 Дослідження органолеп-

тичних, фізико-хімічних 

та мікробіологічних пока-

зників готового продукту 

 

Визначення економічної ефективності технології 

Рис. 1. Програма досліджень 

 
Експериментальні дослідження були прове-

дені у декілька етапів. 
На першому етапі вибирали фітосировину з 

імуномоделюючими властивостями. Було виготов-
лено 4 зразки бринзи: із додаванням часнику, ім-

биру і ламінарії та контрольний зразок. За резуль-
татами органолептичної оцінки для подальших 
було обрано досліджень зразок із додаванням ламі-
нарії.  

На другому етапі досліджень виготовили 5 зра-
зків сиру бринза за поданою схемою (табл. 1). 

Таблиця 1 
Схема досліджень  

Показник Контрольний зразок 
Зразки дослідні 

1  2  3  4  

Внесення ламінарії - 5% 
подрібненої 

10 % 
подрібненої 

5% 
блендерована 

10 % 
блендерована 

 
У процесі виготовлення бринзи, згідно існую-

чих вимог ДСТУ, у молоці визначали: кислотність, 
густину, групу чистоти, масову частку жиру, ма-
сову частку білка, масову частку лактози, вміст су-
хих речовин. Густину, масову частку жиру, масову 
частку білка, вміст СЗМЗ визначали на апараті 
«Еkomilk». 

Результати досліджень. Для розробки техно-
логії виготовлення бринзи з імуномодулюючими 
властивостями у даній роботі у якості фітосиро-
вини використовували сушений часник, імбир та 
ламінарію (морську капусту). 

Часник – це один з небагатьох продуктів, що 
містить мікроелементи, які активно беруть участь у 

транспортуванні кисню до тканин організму, поді-
бно гемоглобіну. Рослина ціниться за наявність у її 
хімічному складі тіоетерів (органічних сульфідів, 
або сірковмісних сполук), які надають їй гострого 
смаку і специфічного різкого запаху. Часник міс-
тить близько ста сульфуровмісних речовин, які зу-
мовлюють бактерицидну та бактеріостатичну дії 
[14]. 

Органолептичні показники зразків бринзи з 
використанням часнику (часник додавали у соля-
ний розчин) приведено у табл.2. та показано на 
рис.2. 

Таблиця 2 
Органолептичні показники бринзи з використанням часнику 

Назва  
показника 

Згідно ДСТУ 7065:2009 Бринза. Загальні технічні умови Дослідження 

Зовнішній  
вигляд 

Кірка відсутня, поверхня чиста, рівна з (або) без відбит-
ків серп'янки чи перфорації 

Кірка відсутня, поверхня чиста, 
рівна з відбитками перфорації 

Смак і запах Чистий кисломолочний, в міру солоний, без сторонніх 
присмаків та запахів. Для бринзи з наповнювачами – з 

присмаком наповнювачів 

Чистий кисломолочний, соло-
ний, з присмаком часнику суше-

ного 
Консистенція Пластична, у міру щільна. Тісто бринзи злегка ламке, але 

не крихке 
Пластична, у міру щільна, зле-

гка ламка 
Рисунок Відсутній або вічки неправильної, щілиноподібної форми Щілиноподібної форми 
Колір Від білого до слабо жовтого, однорідний за всією масою 

чи обумовлений кольором внесених наповнювачів 
Від білого до слабо жовтого, од-

норідний за всією масою 
Форма голо-
вки бринзи 

Брусок, низький циліндр та інші Брусок 
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Рис. 2. Бринза з додаванням часнику 

 

Особливу увагу серед рослин, які багаті біоло-

гічно активним речовинами, викликає корінь ім-

биру, саме він є джерелом корисних і лікувальних 

речовин. 

За даними літературних джерел, жодна інша 

пряність не має настільки дивовижних поєднань 

смакових і лікувальних якостей, як імбир (жарозни-

жуючу, знеболюючу, протизапальну та гіпотензи-

вну активність, що сприяє розширенню кровонос-

них судин, зменшенню в’язкості крові, зниженню 

рівню холестерину та стимуляції серцевої діяль-

ність [12]. 

Органолептичні показники зразків бринзи з 

використанням імбиру (імбир додавали у соляний 

розчин) приведено у таблиці 3.,та показано на рис. 

3. 

Таблиця 3 

Органолептичні показники бринзи з використанням імбиру 

Назва показника Згідно ДСТУ 7065:2009 Бринза. Загальні технічні 

умови 

Дослідження 

Зовнішній ви-

гляд 

Кірка відсутня, поверхня чиста, рівна з (або) без від-

битків серп'янки чи перфорації 

Кірка відсутня, поверхня чиста, рі-

вна з відбитками перфорації 

Смак і запах Чистий кисломолочний, у міру солоний, без сторон-

ніх присмаків та запахів 

Для бринзи з наповнювачами – з присмаком напов-

нювачів 

Чистий кисломолочний, гостро-

солоний, з присмаком імбиру 

Консистенція Пластична, у міру щільна. Тісто бринзи злегка ла-

мке, але не крихке 

Щільна, злегка ламка 

Рисунок Відсутній або вічки неправильної, щілиноподібної 

форми 

Щілиноподібної форми 

Колір Від білого до слабо жовтого, однорідний за всією 

масою чи обумовлений кольором внесених напов-

нювачів 

Від білого до слабо жовтого, одно-

рідний за всією масою 

Форма головки 

бринзи 

Брусок, низький циліндр та інші Брусок 

 
Рис. 3. Бринза з додаванням імбиру 
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Морські водорості є одними з найефективні-

ших природних джерел органічного легкозасвою-

ваного йоду. Крім йоду водорості багаті на різні бі-

ологічно активні речовини, серед яких поліненаси-

чені жирні кислоти, похідні хлорофілу, 

полісахариди, фукоїди, глюкани, пектини, галак-

тани, альгінова кислота, ферменти, рослинні сте-

рини, каротиноїди. Вони справляють антимутаген-

ний та радіопротекторний вплив, а також відрізня-

ються протизапальною та імуномоделюючою 

активністю. 

В основі унікальних лікувальних властивостей 

морських водоростей лежить їхній не менш уніка-

льний біохімічний склад, здатний повністю задово-

льнити потреби людського організму в екзогенних 

біологічно активних речовинах (БАР) [16].  

При визріванні сирів проходять складні біохі-

мічні перетворення, у результаті яких за певних 

умов відбувається нагромадження смакових і аро-

матичних сполук, що зумовлюють специфічний 

смак і аромат сиру [17]. 

У таблиці 4 наведено органолептичну характе-

ристику бринзи, при виробництві якої використали 

різний відсоток ламінарії з різним степенем подрі-

бнення.  

Таблиця 4 

Органолептичні показники бринзи з ламінарією 

Показник Характеристика показника 

Бринза,з додаванням 5 % ламінарії подрібненої 

Смак і запах Ледь відчутний присмак ламінарії 

Консистенція Пластична, злегка ламка 

Рисунок Вічки неправильної форми 

Колір сирного тіста Білий, злегка виражений кольором внесених наповнювачів 

Зовнішній вигляд Кірка відсутня, поверхня з незначною деформацією 

Бринза,з додаванням 10 % ламінарії подрібненої 

Смак і запах Слабо виражений, з присмаком ламінарії,в міру солоний, 

Консистенція Пластична, в міру щільна 

Рисунок Відсутній 

Колір сирного тіста Білий,злегка виражений кольором внесених наповнювачів 

Зовнішній вигляд Кірка відсутня, поверхня з деформацією головок 

Бринза,з додаванням 5 % ламінарії блендерованої 

Смак і запах Слабо виражений смак ламінарії 

Консистенція Ламка 

Рисунок Щілиноподібної форми 

Колір сирного тіста Білий,злегка виражений кольором внесених наповнювачів 

Зовнішній вигляд Кірка відсутня, поверхня з незначною деформацією 

Бринза,з додаванням 10 % ламінарії блендерованої 

Смак і запах Виражений смак ламінарії 

Консистенція Крихка 

Рисунок Вічки неправильної форми 

Колір сирного тіста Білий, злегка виражений кольором внесених наповнювачів 

Зовнішній вигляд Кірка відсутня, поверхня з деформацією головок 

 

За результатами балової оцінки якості бринзи, 

виявлено, що за смаком, запахом і консистенцією, 

бринза з 10 % подрібненої ламінарії мала вищу кі-

лькість балів. У неї також кращий зовнішній вигляд 

завдяки одноріднішій консистенції. Тому у подаль-

ших наших дослідженнях ми використовували 10 % 

подрібнену ламінарію. 

Підготовлене молоко нагрівали до темпера-

тури 35-38 0С, уводили сичужний фермент і зали-

шали у спокої на 30 хв для утворення згустку. Си-

чужний згусток виходив досить щільний, витрима-

ний, розрізається на крупне зерно (10-15 мм). З ме-

тою прискорення виділення сироватки через марлю 

відокремлювали сироватку. У згусток вносили по-

дрібнену ламінарію, перемішували, а далі форму-

вали сирні головки. Технологічна схема виробниц-

тва бринзи з додаванням ламінарії представлена на 

рис. 4. 
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Якісна оцінка молока та визначення його сиропридатності 

↓ 

Приймання молока 

↓ 

Очищення 

↓ 

Охолодження (8-10°С) 

↓ 

Зберігання і визрівання молока (10-15 год) 

↓ 

Пастеризація молока (72-75°С) 

↓ 

Охолодження до температури зсідання (30-32°С) 

↓ 

Внесення сичужного ферменту 

↓ 

Зсідання молока сичужним ферментом 

↓ 

Визначення готовності згустку 

↓ 

Обробка згустку та постановка зерна 

↓ 

Внесення компоненту (ламінарії) 

↓ 

Формування сиру 

↓ 

Пресування або самопресування 

↓ 

Соління сиру у розсолі 

↓ 

Визрівання сиру 

↓ 

Пакування, зберігання 

Рис. 4. Технологічна схема виробництва бринзи з додаванням ламінарії 

 

Формування сиру проводили насипом сирного 

зерна у форми. Самопресування – (6-8 годин), з де-

кількома (3-4) перевертаннями форм із сирною ма-

сою. Посол і дозрівання сиру проводився у розсолі 

10 % концентрації за температури 8-12 °С.  

Виходячи із попередніх досліджень викорис-

тання морської капусти (ламінарії), найкращі орга-

нолептичні показники виявлено у зразках бринзи 

де, кількість ламінарії становила 10 %. 

Відповідно до норми згідно досліджень орга-

нолептичних показників контрольних зразків бри-

нзи з коров’ячого молока, зауважимо, що бринза 

характеризується щільнішою консистенцією порів-

няно з бринзою, яка виготовлена із додаванням ла-

мінарії, та білим кольором (табл. 5).  
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Таблиця 5 

Органолептичні показники бринзи 

Назва показника 

Зразки 

Контрольний (згідно ДСТУ 7065:2009. Бринза. Загальні те-

хнічні умови) 
Дослідний (ламінарії 10 %) 

Зовнішній вигляд 
Кірка відсутня, поверхня чиста, рівна з (або) без відбитків 

серп'янки чи перфорації 

Кірка відсутня, поверхня з 

деформацією головок 

Смак і запах 

Чистий кисломолочний, у міру солоний, без сторонніх при-

смаків та запахів 

Для бринзи з наповнювачами – з присмаком наповнювачів 

Слабо виражений, з присма-

ком ламінарії 

Консистенція 
Пластична, у міру щільна. Тісто бринзи злегка ламке, але не 

крихке 
Пластична, у міру щільна 

Рисунок Відсутній або вічки неправильної, щілиноподібної форми Відсутній 

Колір 
Від білого до слабо жовтого, однорідний за всією масою чи 

обумовлений кольором внесених наповнювачів 

Білий, злегка виражений ко-

льором внесених наповню-

вачів 

Форма головки 

бринзи 
Брусок, низький циліндр та інші Низький циліндр 

 

Запах контрольного зразка – чистий, кисломо-

лочний, характерний коров’ячому молоку, без сто-

ронніх речовин, і повністю відповідає вимогам ді-

ючого стандарту [20]. 

Фізико-хімічні показники бринзи, виготовле-

ної з коров’ячого молока з додаванням ламінарії, 

наведені у таблиці 6. 

Таблиця 6 

Фізико-хімічні показники бринзи з додаванням ламінарії 

Назва показника Норма для бринзи Зразок 
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Масова частка жиру у сухій речовині, %, не менше ніж 50 45 46 46 46 

Масова частка вологи, %, не менше ніж 65 66,25 60,75 52,5 55 

Масова частка кухонної солі, % від 2 до 5 4,2 4,5 4,3 3,8 

 

На кінець процесу визрівання знижується ма-

сова частка вологи, оскільки завершується розщеп-

лення білків, і під впливом солі ущільнюється си-

рне тісто. 

Титрована кислотність зростає у всіх дослід-

них зразках, а масова частка жиру залишається по-

стійною величиною з незначними відхилен-

нями,(табл. 7). 

Таблиця 7 

Кислотність бринзи з коров’ячого молока 

Зразок Доба визрівання бринзи 

Активна кислотність, од рН Титрована кислотність, 0 Т 

10 діб 20 діб 10 діб 20 діб 

Контрольний  4,208±0,11 4,163±0,13 186,0±0,10 223,0±0,11 

Дослідний (10 % ламінарії) 4,208±0,12 4,163±0,11 193,0±0,10 201,0±0,13 

Отже, титрована кислотність на 10-ту добу ви-

зрівання бринзи у контрольних зразках становила 

186 0Т, відповідно у дослідному зразку з додаван-

ням ламінарії у кількості 10 % – 193 0Т. Слід зазна-

чити, що на 20-ту добу визрівання значення кисло-

тності змінилося і дослідні зразки на 22 0Т мали ни-

жчу кислотність, порівняно з контрольними 

зразками, ці дані підтверджуються тим, що біологі-

чно активні речовини сповільнюють накопичення 

молочнокислих бактерій. 

Якісні показники продуктів харчування оціню-

ють за хімічним складом, фізичними властивос-

тями, та харчовою і біологічною цінністю. Біологі-

чна цінність харчових продуктів є важливим показ-

ником якості, так як визначає відповідність 

продуктів харчування потребам людини за фізіоло-

гічними нормами. 

Чим вища харчова і біологічна цінність проду-

ктів харчування, тим більше продукт задовольняє 

потреби організму в основних поживних речови-

нах, тобто відповідає збалансованому живленню.  

Харчова цінність сиру залежить від вмісту у 

ньому білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речо-

вин, вітамінів а також засвоюваності їх організмом. 

Отож, одним із найважливіших компонентів харчо-

вих продуктів є білок, біологічна цінність якого ви-

значається його амінокислотним складом.  

Біологічна цінність білків визначається збала-

нсованістю білків незамінними амінокислотами та 

їх засвоюваністю. Для оцінки біологічної цінності 
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використовують хімічні, біологічні та мікробіологі-

чні методи. Найбільш доступними і оперативними 

для застосування у наукових дослідженнях є хімі-

чні (розрахункові) методи визначення біологічної 

цінності білка.  

Амінокислотний скор бринзи з додаванням ла-

мінарії наведено у таблиці 8. 

Таблиця 8 

Амінокислотний скор. Бринзи 

Показник  

Амінокислоти  
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Еталонний білок за ФАО/ВОЗ, г/100 г білка 5,0 7,0 5,5 4,0 3,5 6,0 4,0 1,0 

Контрольний зразок 

(згідно ДСТУ) 

вміст г/100 г 6,7 7,3 7,6 5,5 2,2/ 1,2 5,6/ 5,9 6,1 2,3 

скор, % 135,2 104,1 142,5 133,7 96,4 210,2 149,6 212,3 

Дослідний зразок 

(ламінарії 10 %) 

вміст г/100 г 11,8 14,4 13,3 9,4 5,8/4,6 11,8/11,9 10,5 3,2 

скор, % 236,0 205,7 241,8 235,0 165,7 198,3 175,0 320,0 

 

Хімічні методи базуються на підрахунку амі-

нокислотного скору, який передбачає порівняння 

амінокислотного складу (незамінних амінокислот) 

зі шкалою амінокислот, яка відповідає збалансова-

ному за складом еталонному білку рекомендованим 

комітетом ФАО/ВООЗ [19].  

Аналізуючи біологічну цінність білків вигото-

вленої бринзи на основі розрахунку амінокислот-

ного скору (табл. 8), можна відзначити, що білки 

усіх зразків бринзи добре збалансовані за всіма не-

замінними амінокислотами. Контрольний зразок є 

лімітуючим за кислотою метіонін+цистин – 97,1 %, 

додавання ламінарії у кількості 10 % у подрібне-

ному вигляді підвищує вміст незамінних амінокис-

лот  готового продукту. 

Висновки: За органолептичними показниками 

бринза з ламінарією мала кращі результати, ніж з 

часником та імбирем. Ламінарію у сирне зерно вно-

сили у кількості 5 та 10 % у подрібненому стані та 

блендерованому. За смаком, запахом і консистен-

цією, бринза з 10 % подрібненої ламінарії відзнача-

лась вищою кількістю балів і мала кращий зовніш-

ній вигляд завдяки одноріднішій консистенції.  
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Abstract 

It is shown that  combination of feeding in the second half of the transit period of dry protected fat with a feed 

additive, in the form of granulated feed, which includes an organic vegetable component of milk thistle 94%, 

natural mineral 3%, carbohydrate ingredient 3%, is more effective way of prevention of the ketosis of high pro-

ductive cows in comparison with feeding of dry protected fat, and creates a positive prolonging effect on the whole 

organism of high productive cows, which provides higher milk yields during the fresh period  for 15.3%. The milk 

obtained from cows according to physicochemical parameters has no significant differences from the milk of cows 

of the control group and provides a natural restoration of the reproductive capacity of the body of the cows in a 

physiologically optimally reasonable term. 

Анотація 

Показано, що поєднання згодовування у другій половині транзитного періоду сухого захищеного жиру 

з кормовою добавкою, яка представляє собою корм у гранульованому виді, до складу якого входить орга-

нічно-рослинний компонент із розторопши плямистої 94%, природній мінерал 3%, вуглеводистий інгреді-

єнт 3%, є більш ефективним способом профілактики кетозу високопродуктивних корів в порівнянні із 

згодовуванням сухого захищеного жиру, та створює позитивну пролонгуючу післядію на весь організм 

високопродуктивних корів, що забезпечує вищі надої молока в період роздою на 15,3%. Одержане молоко 

від корів за фізико-хімічними показниками не має суттєвих відмінностей від молока корів контрольної 

групи та забезпечує природне відновлення репродуктивної здатності організму корів у фізіологічно опти-

мально обґрунтовані строки. 

 

Keywords: dry protected fat, milk thistle feed, high productive cows, ketosis, milk productivity. 

Ключові слова: сухий захищений жир, кормова добавка з розторопші, високопродуктивні корови, ке-

тоз, молочна продуктивність. 

 

Правильна годівля у транзитний період збе-

реже здоров’я корів та забезпечить стабільну моло-

чну продуктивність протягом усієї лактації.  

Перш за все це стосується контролю жирового 

обміну. З отеленням і початком лактації в корів рі-

зко збільшується потреба в енергії. Водночас саме 

у цей період зменшується споживання сухої речо-

вини, тому корова не отримує достатньої кількості 

енергії з корму. Дисбаланс між спожитою енергією 

та енергією, необхідною для виробництва молока, 

називається негативним енергетичним балансом. 

Баланс стає позитивним щонайменше через 28 днів 

лактації. До цього слід відмітити, що явище дисба-

лансу обміну речовин є характерним саме для корів 

з високою продуктивністю. На промислових фер-

мах сьогодні реалії такі, що 25% корів, які вибува-

ють з дійного стада на початку перших 60 днів лак-

тації. Таким чином одна з чотирьох корів на піку 

лактації, коли вона найбільш прибуткова, вибуває 

зі стада. Найбільш значна економічна шкода від по-

рушення жирового обміну спричинюється шляхом 

різкого зменшення кількості лактацій.  

Показник високої продуктивності за 1 лакта-

цію сам по собі не є об’єктивним критерієм високої 

економічної ефективності виробництва молока. 

Для того щоб виростити і ввести в продуктивне 

стадо корову, необхідно 27,5 місяців часу, за який 

ремонтна телиця споживає корми, потребує до-

гляду та є тільки витратною статтею. Продуктивне 

ж використання таких тварин за незбалансованої, 

неповноцінної годівлі ледь дотягує до 3-х лактацій 

на корову і виникає необхідність щорічного вибра-

кування 30% корів та збільшення чисельності пого-

лів’я ремонтного молодняку [1]. Таким чином, за 

утримання дійного стада високопродуктивних ко-

рів необхідно забезпечувати повноцінність годівлі 

згідно з потребами цих тварин в енергії й поживних 

речовинах, використовуючи при цьому, наскільки 

це можливо, дешеві корми і раціони, що дає мож-

ливість за високих надоїв подовжити період проду-

ктивного використання корів. Тому, вивчення і по-

шук шляхів вирішення проблеми профілактики по-

рушень жирового обміну є актуальним. 

Між підвищенням рівня годівлі і продуктивні-

стю тварин, між підвищенням використання пожи-

вних речовин і продуктивною ефективністю кормів 

існує пряма залежність. Високопродуктивні тва-

рини їдять багато. Чим вища продуктивність, тим 

більше кормів повинна споживати корова. Узагаль-

нення фізіологічних досліджень і практичних ре-

зультатів вказує на те, що споживання коровами ра-

ціону залежить від ступеня наповнення рубця і ки-

шківника, швидкості перетравлення, просування 

кормових мас по травному тракту, всмоктування 
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продуктів травлення, насичення рідких тканин ор-

ганізму (гуморальна система) продуктами обміну. 

Дія всього комплексу регулюючих факторів зовні-

шньо проявляється апетитом тварини. Збільшення 

або зниження активності процесів, що регулюють 

споживання корму, контролюється центральною 

нервовою системою [2].  

У відповідності з фізіологічними потребами 

корови, що знаходяться у запуску або з невисокими 

надоями, споживають 12–18 кг сухої речовини. Пі-

сля отелення при підвищенні надою збільшується 

апетит і споживання корму. Найбільшу кількість 

кормів корови споживають у кінці 2–3-го місяця ла-

ктації. До цього тварини пристосовуються до пої-

дання великої кількості кормів. При високих на-

доях вони часто бувають не в змозі з’їсти стільки 

кормів, щоб повністю відновити витрати поживних 

речовин на утворення молока (період негативного 

енергетичного балансу). У цьому випадку корови 

худнуть, витрачаючи енергію і поживні речовини з 

тканин власного тіла. Корови з високою продукти-

вністю можуть споживати сухої речовини до 4–4,3 

кг і навіть до 4,6 кг на 100 кг живої ваги, що в абсо-

лютних величинах сягає 24–27 кг сухої речовини на 

голову за добу. Таке споживання сухої речовини 

можливе за раціону з високоякісних кормів, які мі-

стять легкоперетравні речовини і передусім легко-

перетравну клітковину [1].  

Враховуючи якість кормів, їх набір у раціоні і 

фізіологічну потребу в кормах, можна скласти до-

статні за об’ємом раціони, без перевантаження тра-

вного тракту, і цим сприяти кращій перетравності і 

використанню кормів. Така годівля є особливо ва-

жливою для корів із високими надоями. 

Перетравність раціонів і їх використання тва-

ринами знаходяться в тісному взаємозв’язку з біо-

логічною повноцінністю раціонів, яка характеризу-

ється певним співвідношенням поживних речовин. 

Уявлення про роль окремих елементів живлення і 

механізми їх використання в організмі дозволяє ко-

регувати повноцінність раціону і на цій основі під-

вищувати повноцінність годівлі. 

Кількість спожитої сухої речовини впливає на 

кількість виробленого молока і тим самим на при-

бутковість або збитки у молочному скотарстві. Бі-

льше половини всього прибутку припадає саме на 

перші 100 днів лактації. Кожні 0,5 кг додатково спо-

житої сухої речовини приносять додатковий літр 

молока. Це означає підвищення молочної продук-

тивності на 300 л за всю лактацію. Поїдання сухої 

речовини раціону визначається її якістю. Головним 

показником якості основного корму є концентрація 

енергії у кілограмі сухої речовини. 

Для високопродуктивних корів у перший пе-

ріод лактації (90–100 днів) для синтезу молока не-

обхідно багато енергії, яка не забезпечується за ра-

хунок поживних речовин корму. Тому корови вико-

ристовують запаси поживних речовин з власного 

тіла. Для забезпечення високого надою молока в пе-

рший період лактації необхідно підвищити концен-

трацію енергії в сухій речовині раціону. В дефіциті 

енергії у цей період і полягає основна причина ке-

тозу. 

Обмін енергії в організмі жуйних тварин тісно 

пов’язаний з обміном легкоперетравних вуглево-

дів. Розчинні вуглеводи, в основному цукор і крох-

маль, швидко використовуються мікроорганізмами 

рубця і слугують для них основним джерелом ене-

ргії. Присутність їх у раціонах впливає на загальний 

рівень ЛЖК (леткі жирні кислоти) і співвідношення 

їх у рубці, використання азоту, рівень і якість моло-

чної продукції. Наприклад, при зброджуванні кліт-

ковини посилюється утворення оцтової кислоти, 

яка використовується організмом корови у великих 

кількостях для енергетичного обміну і синтезу 

жиру молока. При підвищеному енергетичному об-

міні корови охоче поїдають грубі корми, що особ-

ливо помітно зимою при утриманні їх у холодних 

приміщеннях. При споживанні великої кількості 

грубих кормів відмічається і найбільш висока жир-

ність молока [3]. 

У молочних корів стан обмінних процесів і їх 

молочна продуктивність мають тісний зв’язок з 

утворенням і використанням глюкози. В останній 

період тільності і на початку лактації потреба корів 

у глюкозі значно зростає у зв’язку з ростом плоду і 

майбутньою лактацією. Нестача її викликає на-

пругу у вуглеводно-жировому обміні і процесах си-

нтезу молока, оскільки, окрім участі в енергетич-

ному, вуглеводному, жировому і білковому обмі-

нах, глюкоза крові використовується молочною 

залозою для синтезу молочного цукру і утворення 

молочних білка і жиру. Надлишок цукру є також не-

припустимим, бо призводить до ожиріння, що є 

другим фактором виникнення кетозу у період сухо-

стою. Добова потреба високопродуктивної корови 

в цукрі за надою 25 л – 1,9 кг, 30 л – 2,4 кг, 35 л – 

3,1 кг; у крохмалі, відповідно, 2,8; 3,7 і 4,8 кг. Цу-

кро-протеїнове співвідношення за надою 25 л по-

винно становити 0,95-1,1:1; 30-35 л – 1,1-:1; 40 л і 

більше – 1,2:1. Крохмаль також добре використову-

ється мікроорганізмами рубця, хоча зброджується 

дещо повільніше, ніж цукор. Недостатня як і надмі-

рна кількість крохмалю у раціоні дають негативний 

ефект у годівлі корів. Встановлено, що кращі ре-

зультати від згодовування раціонів отримують у 

тих випадках, коли в них цукор і крохмаль міс-

тяться приблизно в рівних кількостях. В цьому ви-

падку відмічається найбільш висока перетравність 

протеїну, клітковини, БЕР, інтенсивне утворення 

ЛЖК у рубці, підвищений вміст білка в молоці. Ко-

нтроль раціонів за співвідношенням цукор:крох-

маль:протеїн особливо є важливим при роздої і го-

дівлі високопродуктивних корів. Не менш важли-

вим є співвідношення сумарної кількості цукру і 

крохмалю до перетравного протеїну, і воно зростає 

від 2,3:1 до 2,7:1 (в середньому 2,5:1) за збільшення 

продуктивності корів [4]. 

Недостатня кількість енергії призводить до не-

достатньої кількості засвоєного протеїну. У зв’язку 

з тим, що споживання великої кількості сухої речо-

вини обмежене з підвищенням продуктивності, по-

винна зростати і концентрація енергії у кілограмі 

сухої речовини раціону. 

Використання мікрофлорою рубця енергії і пе-

ретравної частини органічної речовини призводить 
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до утворення мікробіального білка. Найважливі-

шим джерелом протеїну для корів, у тому числі і на 

піку лактації, був і залишається мікробіальний про-

теїн. З утвореної маси мікроорганізмів при транспо-

ртуванні рідких мас рубця і дрібних часточок 

корму, на яких вони містяться, постійно просува-

ються у напрямку сичуга і тонкого кишківника про-

теїни, які добре засвоюються і насичені майже в  

оптимальній кількості амінокислотами для корів. 

Мікробіальний білок, що потрапив у кишківник ра-

зом із неперетравним у рубці протеїном, є протеї-

ном, що може бути використаний коровою. Зали-

шок азоту в рубці – показник засвоєння білка і за-

безпеченості раціону енергією. Баланс азоту в рубці 

(БАР) повинен мати позитивне значення і не пере-

вищувати 50 г за добу (для високопродуктивних до 

100 г). Засвоєний протеїн (ЗП) і баланс азоту в рубці 

– нормовані показники раціону і визначаються на 

основі лабораторних аналізів, або за відсутності мо-

жливості їх проведення, розрахованими за відпові-

дними формулами і довідниковими даними. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

проблема забезпечення потреби високопродуктив-

них корів в енергії і поживних речовинах полягає у 

тому, щоб згодувати таким тваринам якомога бі-

льше глюкопластичних речовин, не погіршуючи 

при цьому структуру раціону, необхідну для норма-

льної життєдіяльності тварин жуйного типу. Це мо-

жливо тільки при наявності основних кормів (си-

лос, сінаж, сіно) найвищої якості, які поїдаються у 

великій кількості. На соломі і комбікормі ні одна 

корова не дасть високих надоїв [4].  

В окремих господарствах погану якість основ-

них кормів (таких як силос, сінаж і сіно) намага-

ються компенсувати, додаючи в раціон велику кіль-

кість концентратів. Але так врятувати становище 

можна лише ненадовго. Надлишок концентрованих 

кормів у коров’ячому раціоні прискорює процеси 

ферментації в рубці, а це, в свою чергу, знижує рН. 

У результаті активність бактерій, що беруть участь 

у перетравлюванні клітковини, пригнічується. Як 

результат ― зменшення споживання кормів, надоїв 

та вмісту жиру в молоці. Це вже прямі збитки. У 

США та інших країнах із розвиненим молочним 

скотарством фермери вже давно застосовують но-

вий технологічний прийом: замість збільшення кі-

лькості концентратів згодовують коровам «захи-

щені» жири [1].  

За походженням жирові кормові добавки поді-

ляються на природні, або натуральні, і синтетичні 

[5] . 

Натуральні жирові кормові добавки виділяють 

з природних джерел за допомогою фізичних проце-

сів. 

Синтетичні добавки також отримують з приро-

дних джерел, але за допомогою хімічних процесів. 

Кальцієві солі (мила) – перше покоління «захи-

щених» жирів, розроблених на початку вісімдеся-

тих років минулого сторіччя. Вони мають ряд нега-

тивних властивостей: неприємний запах, недифере-

нційований склад жирних кислот, дещо 

нетехнологічні при виробництві комбікормів і мо-

жуть розпадатися в рубці до 30,0% і викликати аци-

доз, погано засвоюються, так як мають високу то-

чку плавлення і тому сповільнюється утворення мі-

цел. До речі, точка плавлення жиру не має відно-

шення до його не розщеплення у передшлунках – 

тугоплавкі жири ніякої переваги перед іншими жи-

рами по їх «захисту» в рубці мати не можуть. Більш 

того, вони сповільнюють процес засвоєння інших 

поживних речовин в тонкому відділі кишечника, 

так як липкі частинки кальцієвого мила утворюють 

плівку на поверхні слизової оболонки. Кальцієві 

мила збільшують навантаження на печінку, яка 

змушена частину ненасичених кислот (містяться в 

цих жирах у великій кількості) повертати в рубець 

на «доопрацювання». 

Жири гідрогенізовані (маргаринові), або шту-

чно насичені атомами водню, з’явилися близько 

двадцяти років тому. Це друге покоління «захище-

них» жирів, які так само, як і перше покоління, 

отримані хімічним способом. Для цього через рос-

линні масла при високій температурі в присутності 

каталізаторів проганяють водень. 

В останнє десятиліття з’явилися «захищені» 

жири третього покоління, при виробництві яких ро-

зігріту пальмову олію поділяють на фракції і вису-

шують повітряно-крапельним способом. Для жуй-

них тварин використовується фракція з насиченими 

жирними кислотами, які є інертними для рубця. Це 

найпростіший і природний спосіб захисту рубцевої 

мікрофлори, простіше якого немає, як в технологіч-

ному сенсі, так і з точки зору доцільності [6].  

Додавання в раціон «захищених» жирів сут-

тєво підвищує його енергетичну поживність при 

незначному збільшенні обсягу. Це також дає мож-

ливість скоротити в раціоні частку легкоперетрав-

них вуглеводів та відповідно, зменшити ризик ви-

никнення ацидозу. Роль таких жирів не тільки в їх 

енергетичній функції. Вони забезпечують надхо-

дження в організм жиророзчинних вітамінів і є 

структурними компонентами клітин. 

«Захищений» жир, аналогічно «захищеному» 

білку, проходить через рубець тварини транзитом і 

засвоюється в кишечнику. Він має більшу енерге-

тичну цінність (близько 37 МДж/кг) і дає змогу зме-

ншити частку концентратів у раціоні худоби. Вико-

ристовують його зазвичай за два тижні до отелення 

й упродовж перших 100 днів лактації. Щоденна но-

рма згодовування – 350-600 г на голову, залежно від 

продуктивності. 

Ліпіди мають широке поширення в природі і 

виняткове біолого-фізіологічне значення і, як від-

значають А.А. Алієв [1], О.Ю. Петров та ін. [7], А. 

Чіков та ін. [8], входять до складу протоплазми всіх 

клітин і тим самим забезпечують проміжний обмін 

речовин. Як зазначає В. Єпіфанов [9], самі по собі 

жири мають слабку біологічну активність, проте 

окремі ненасичені жирні кислоти, такі, як арахідо-

нова, лінолева, ліноленова, більш активно беруть 

участь в обмінних процесах і вважаються незамін-

ними, так як майже не синтезуються в організмі 

тварин. Від їх наявності в достатній кількості в ці-

лому, залежить використання азоту і мінеральних 

речовин кормів. 
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Дослідженнями встановлено, що кількість за-

своєного жиру в кишечнику нерідко перевищує кі-

лькість жиру, який надійшов з кормом. До 70,0% 

жирних кислот хімусу і молочного жиру складають 

високомолекулярні жирні кислоти – пальмітинова, 

олеїнова, стеаринова. Це говорить про те, що висо-

комолекулярні жирні кислоти хімусу, засвоєні в ки-

шечнику, використовуються для синтезу жиру в 

молоці і для відкладення в тілі тварин. Всмокту-

ється жиру тим більше, чим більше його надходить 

зі шлунка в кишечник. На ранніх стадіях лактації 

висока молочна продуктивність корів забезпечу-

ється за рахунок обмінної енергії кормів і енергії 

жиру організму. Особливу роль при цьому відігра-

ють мікроорганізми передшлунків, які беруть уч-

асть у синтезі жиру. 

Як свідчить досвід провідних господарств, ви-

користання «захищених» жирів у раціоні лактую-

чих корів у два-три рази збільшує надходження ене-

ргії, порівняно з застосуванням вуглеводів. Це, у 

свою чергу, підвищує денну молочну продуктив-

ність до 4 л молока на корову. При цьому тварини 

менше втрачають у вазі, меншим стає ризик виник-

нення кетозу та поліпшується здатність до відтво-

рення. На переконання авторів здоров’я корів — 

поняття економічне. Результати експериментів, які 

вони провели в Україні, свідчать, що на третій день 

після додавання в раціон захищеного жиру добове 

виробництво молока збільшилося на 0,5 л, на 

п’ятий – на 1,5 л, на десятий – на 3,2 л, а на чотир-

надцятий день – на 4,0 л. Господарства, які на даний 

час використовують «захищений» жир, отримують 

збільшення не тільки надоїв, а й вмісту білка (на 

0,2-0,3%). 

Окрім збільшення надоїв, застосування захи-

щених продуктів поліпшує здоров’я тварин. Повно-

цінне забезпечення молочних корів поживними ре-

човинами впливає й на так званий материнський 

імунітет. Інакше кажучи, корова, отримуючи захи-

щені продукти, може забезпечити потомству, яке 

харчується її молоком, кращий природний імунітет. 

Це, у свою чергу, позитивно впливає на середньо-

добові прирости теляти й дає можливість швидше 

отримати телицю до першого запліднення живою 

вагою як мінімум 380 кг. Застосовуючи «захищені» 

білки разом із «захищеними» жирами, виробники 

молока домагаються не тільки збільшення продук-

тивності стада, а й зберігають здоров’я високопро-

дуктивних тварин. А це прямий шлях до підви-

щення рентабельності господарства [1].  

За даними Ю.П. Фомічова та ін. [10] викорис-

тання в годівлі корів в транзитний період комплек-

сної енергетичної добавки (КЕК) в кількості 300 г 

на голову на добу сприяє поліпшенню якісних по-

казників молока, а також нормалізації біохімічних 

процесів в організмі тварин. Дослідники  виявили, 

що додавання в раціони корів кальцієвих солей жи-

рних кислот в кількості 420 г/гол/добу і ацетату на-

трію сприяє підвищенню продуктивності, виходу 

жиру на 9% і вмісту кальцію в молоці. 

Безперечно, печінка є найважливішим органом 

у процесі обміну речовин високопродуктивних дій-

них корів. Цей орган відіграє основну роль у конт-

ролі нормалізації енергетичного метаболізму, гор-

монального статусу, детоксикації шкідливих речо-

вин, імунної реакції та репродуктивної функції. 

Приблизно у 50% дійних корів упродовж транзит-

ного періоду спостерігаються прояви «синдрому 

жирної печінки» різного ступеня – від помірного до 

тяжкого. Цей синдром можна діагностувати в будь-

якої корови, адже у всіх корів без винятку відбува-

ються гормональні зміни: підвищується рівень жи-

рних кислот під час отелення й одразу після нього, 

що призводить до негативного енергетичного бала-

нсу [11].  

Інший шлях збільшення обмінної енергії – до-

давання жиру в корм, який містить її утричі більше, 

ніж концентрати. Однак при використанні тради-

ційних жирів – яловичого, смальцю чи олії, відбу-

ваються додаткові затрати енергії і пригнічення 

процесу перетравлювання клітковини. Крім того, є 

технічні труднощі введення цих жирів у корми. 

Підвищити енергетичну цінність раціону корів 

дозволить використання захищеного жиру, який не 

діє в рубці, але добре перетравлюється в тонкому 

відділі кишечника. Головне завдання захищеного 

жиру – наповнити енергією корм, не змінюючи фа-

кторів рубцевого метаболізму. Захищений жир не 

розщеплюється в рубці, тому що точка його плав-

лення вища, ніж температура тіла жуйних. Він не 

справляє негативного впливу на функціонування 

рубця. До такого кормового продукту відноситься і 

BergaFat F-100, який складається з чистих поліна-

сичених і поліненасичених кислот, виготовлений 

на основі пальмоядрової олії.  Високий вміст паль-

мітинової кислоти (75-85%) досягається шляхом 

фізичного фракціонування [12]. 

Кетоз великої рогатої худоби завдає господар-

ствам великих збитків у результаті зниження моло-

чної продуктивності на 50-70%, скорочення термі-

нів використання тварин до 3-4 років, порушення 

репродуктивної функції, втрати маси тваринами. 

Кетонові речовини, проникаючи через плаценту, 

викликають аборти, мертвонароджуваність, а наро-

джені телята, з ознаками загальної слабкості, легко 

і швидко піддаються різним захворюванням [13]. 

Основним у діагностиці кетозу вважають біо-

хімічні дослідження крові, сечі та молока за одно-

часного ретельного аналізу кормових раціонів та 

умов утримання корів. 

Першочергове значення в діагностиці кетозу 

молочних корів має визначення вмісту кетонових 

тіл у крові, молоці та сечі, однак за тривалого (затя-

жного) перебігу хвороби, споживання недостатньої 

кількості корму та схуднення (використання запа-

сів жиру та інших речовин) вміст кетонових тіл у 

біологічних субстратах знижується, перебуваючи 

на верхній межі норми, чи дещо її перевищуючи 

[14]. Концентрацію кетонових тіл у сечі та молоці, 

шляхом експрес-методів, визначають за диспансе-

ризації тварин, що дозволяє своєчасно вносити 

зміни в умови годівлі та утримання худоби, коригу-

вати раціони [15, 14]. З літературних джерел ві-

домо, що фізіологічний вміст кетонових тіл у крові 
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великої рогатої худоби складає 0,17-1,36 ммоль/л, 

молоці – 1,03-1,36, у сечі – 1,0-1,7 ммоль/л [14, 16].  

Найбільш часто порушення обміну речовин ре-

єструють у країнах із високо розвиненим молочним 

скотарством – Німеччині, Голландії, Данії [17] 

проте, за даними В. Горжеєва [18] в Україні мета-

болічні захворювання було зареєстровано у 50-80 % 

молочних корів із продуктивністю 8-10 тис. кг мо-

лока за лактацію. 

З огляду на вище зазначену інформацію це 

змусило нас ретельно проаналізувати ситуацію з 

урахуванням профілактичних і терапевтичних вла-

стивостей розторопші плямистої та можливості ба-

гатокомпонентної кормової добавки для високоп-

родуктивних корів із властивостями підтримання 

обмінних процесів на достатньому рівні, який запо-

бігає розвитку кетозу в поєднанні з головним за-

вдання захищеного жиру – наповнити енергією 

корм, не змінюючи факторів рубцевого метаболі-

зму. 

Для науково господарського експерименту ві-

дібрали 36 корів української чорно-рябої породи 

(12 тварин у групі). Підбір тварин і комплектування 

трьох груп провели за принципом груп-аналогів за 

такими ознаками: лактація, продуктивність за 

останню лактацію, концентрація кетонових тіл у 

крові відповідно до загальноприйнятих рекоменда-

цій, і адаптації тварин до умов досліду. 

Контрольна група тварин під час досліду отри-

мувала основний раціон (ОР), іншим групам в ос-

новний період згодовували додатково захищений 

сухий жир BergaFat F-100 виробник фірма «Berg + 

Schmidt (М) SDN BHD» (Малайзія)  та багатоком-

понентну кормову добавку «БіоКетоПроф» яка 

представляє собою корм у гранульованому виді до 

складу якого входить органічно-рослинний компо-

нент 94%, природній мінерал 3%, вуглеводистий ін-

гредієнт 3% виробник ТОВ «Вінбіосистема», Укра-

їна. Дія кормової добавки направлена на забезпе-

чення у організмі функцій активної підтримки 

печінки та метаболізму жирів у ній, що сприяє ста-

більному проходженню транзитного періоду, уник-

нення негативного енергетичного балансу, скоро-

чення сервіс-періоду та підтримання балансу катіо-

нів і аніонів, що є важливим для стартового 

продуктивного початку лактації, а також покращує 

кількісні та якісні показники продукції.  

Згодовується сухостійним коровам за три ти-

жні до отелу і дійним в перші три тижні після отелу. 

Рекомендованою нормою згодовування є 1,0-2,0 кг 

на голову на добу. 

Згодовування добавок проводилось згідно з 

розробленою схемою досліджень та рекомендацій 

виробників.  Схема досліду наведена в таблиці 1. 

Таблиця1 

Схема науково-господарського досліду на коровах 
Група тварин Характер годівлі Досліджуваний фактор 

І -контрольна Основний раціон(ОР) Основний раціон 

ІІ -дослідна 
ОР + сухий жир по 500 г на голову в день на протязі першого триместру 

лактації 
Сухий захищений жир 

ІІІ-дослідна 
ОР + кормова добавка в транзитний період тривалістю 42дні по 1кг 

+сухий жир 500г на голову в день на про тязі першого триместру лактації   

Кормова добавка , сухий 

захищений жир 

 

Протягом перших 105 днів періоду роздою 

проводився облік молочної продуктивності піддос-

лідних тварин з метою виявлення продуктивного 

впливу сухого захищеного жиру та поєднання піс-

лядії кормової добавки із сінного борошна розторо-

пші плямистої, яку згодовували коровам в сухостій-

ний період за 3 тижні до розтелу і впродовж 3-х ти-

жнів після нього на синтез молока та спостере-

ження за репродуктивними можливостями корів, 

настанням першої охоти після отелення. 

Вміст поживних речовин та поживна цінність 

різнокомпонентних сінних гранул подано у таб-

лиці2. 

Таблиця 2 

Вміст поживних речовин та поживна цінність різнокомпонентних сінних гранул 

Показник Міститься в гранулах 

Сирий протеїн, % 7,87 

Сирий жир, % 4,08 

Сира клітковина, % 30,31 

Сира зола, % 15,94 

Безазотисті екстрактивні речовини, % 41,80 

Обмінна енергія, МДж 8,00 

 

З даних таблиці 2 видно, що кормова добавка 

містить достатньо високу частку сирої клітковини 

понад 30% та сирої золи біля 16%. Безазотисті екс-

трактивні речовини в основному представлені мо-

носахаридами складового інгредієнту добавки – ме-

ляси. Сирий жир та сирий протеїн становлять не-

значні величини 4,08 та 7,87% відповідно. 

Концентрацією обмінної енергії у гранульованій 

кормовій добавці становить 8,0 МДж.  

Розторопша плямиста яка входить до складу 

кормової добавки в якості основного компоненту 

94%, є одним із найпопулярніших рослинних гепа-

топротекторів. Саме з її зрілих плодів виділяють ді-

ючу речовину – силімарин, який входить до складу 

багатьох лікарських препаратів, механізм дії яких 

полягає у руйнуванні токсичних сполук, що надхо-

дять ззовні або тих, які утворювались в організмі, 
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до того як вони проникнуть у гепатоцити, ця речо-

вина може стимулювати синтез власних фосфоліпі-

дів, які відновлюють мембрани клітин. Клінічна фа-

рмакологія гепатопротекторів зібрала дані про те, 

що розторопша має антиоксидантну дію, перешко-

джає розвитку сполучної тканини в печінці, має 

протизапальні властивості. Позитивна дія рослини 

позначається і на печінці, і на всьому шлунково-ки-

шковому тракті. Розторопшу доцільно використо-

вувати у вигляді порошку, так як він працює на мі-

крорівні, очищаючи клітини печінки [19].  

Показники продуктивності корів за попередню 

лактацію наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Продуктивність корів за попередню лактацію (М±m; n=12) 

Група Надій молока, кг Вміст жиру, % Вміст білка, % Середній показник лактацій 

І контрольна 8371±0,14 3,79±0,02 3,50±0,01 2,42 

ІІ дослідна 8348±0,28 3,82±0,03 3,60±0,02 2,33 

ІІІ дослідна 8368±0,18 3,89±0,03 3,53±0,03 2,42 

 

З таблиці 3 видно, що підібрані групи корів за 

попередню лактацію як за надоєм так і за вмістом 

жиру та білка у молоці суттєвих відмінностей не 

мали, а середній показник попередніх лактацій має 

близькі значення, що обумовлює високу ступінь 

ймовірності отриманих результатів у науково-гос-

подарських дослідженнях. 

На початку науково виробничого досліду за 

два тижні до розтелу у корів відбиралась кров для 

визначення експрес-методом концентрації кетоно-

вих тіл з використанням тест-смужок, які дають 

змогу зробити швидкий аналіз навіть із мінімаль-

ною кількістю крові. 

Облік молочної продуктивності піддослідних 

корів в фазу отелу проводився один раз в декаду із 

відбором проб для визначення фізико-хімічних по-

казників молока на аналізаторі молока «Екомілк». 

Результати досліджень.  Визначена експрес – 

методом концентрація кетонових тіл у крові корів у 

всіх групах не перевищувала допустимих рівнів і 

знаходилася у межах 0,87–1,05 ммоль/л (табл.4).  

 

Таблиця 4 

Динаміка концентрації кетонових тіл у крові корів (М±m; n=12) 
Група тварин Концентрація кетонових тіл, ммоль/л На 20 день після роз-

телу % до І групи за 2 тижні до роз-

телу 

за тиждень до роз-

телу 

на 7 день після ро-

зтелу 

на 20день після роз-

телу 

І контрольна 0,95±0,28 1,41±0,67 1,22±0,28 1,61±0,39* +31,9 
ІІ дослідна 0,87±0,54 1,12±0,55 1,08±0,52 1,10±0,68* –31,7 
ІІІ дослідна 1,05±0,86 0,95±0,93 0,96±0,34 0,75±0,23* –53,4 

*Р<0,01 

 

Проте, отримані результати показали, що у 

транзитний період у корів контрольної групи спо-

стерігається позитивна динаміка збільшення конце-

нтрації кетонових тіл у крові. Так, на 20 день після 

розтелу вона становила 1,61ммоль/л і була вищою 

на 31,9% (Р<0,01). Тваринам цієї групи проводили 

лікувальні процедури з використанням пропіленг-

ліколя та інших ветеринарних медикаментозних за-

собів. 

Згодовування сухого захищеного жиру коро-

вам дослідних груп суттєво вплинуло на вміст ке-

тонових тіл у їх крові у порівнянні з контрольною 

групою. Зокрема, у другій дослідній групі, якій зго-

довували сухий захищений жир, рівень кетонових 

тіл у крові був нижчим на 31,7% (Р<0,01) щодо ко-

нтрольної групи, але його величина знаходилась на 

верхній межі фізіологічної норми. У третій групі у 

такому порівнянні зниження становило 53,4% 

(Р<0,01) , а концентрація кетонових тіл мала значно 

меншу величину 0,75 ммоль/л, що нижче гранич-

ного значення на 0,35 ммоль/л або на 68,2%. Порів-

нюючи третю групу до другої помітно, що кормова 

добавка, виготовлена із використанням  у рецептурі 

сінного борошна розторопші плямистої, сапоніто-

вого борошна і меляси за згодовування коровам у 

другу половину транзитного періоду водночас з су-

хим захищеним жиром забезпечувала на 68,2% ни-

жчу концентрацію кетонових тіл у крові корів. 

Більш високий позитивний вплив на змен-

шення концентрації кетонових тіл у крові корів у 

цій групі обґрунтовується тим, що сапонітове боро-

шно як додатковий інгредієнт кормової добавки 

(3%) має сорбційну здатність по відношенню до ві-

льних радикалів і є джерелом мінеральних елемен-

тів, у тому числі і металів зі змінною валентністю, 

що призводить до збільшення активності фермен-

тів-антиоксидантів. Крім того, додаткова кількість 

мінеральних елементів частково зменшує алімента-

рний стрес за рахунок нормалізації мінерального 

обміну. Вміст меляси у кормовій добавці (3%), ви-

користаний у якості зв’язуючої речовини, є частко-

вим джерелом додаткового енергетичного і мінера-

льного живлення, що підсилює позитивний вплив 

на інтенсивний перебіг обмінних процесів в органі-

змі високопродуктивних корів.  

Отже, спосіб згодовування сухого захищеного 

жиру в поєднанні з кормовою добавкою на основі 

борошна із розторопши плямистої, яка додатково 

включає сапонітове борошно і мелясу, є більш ефе-

ктивним способом профілактики кетозу у високоп-

родуктивних корів у транзитний період в порів-

нянні із згодовуванням сухого захищеного жиру. 
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За згодовування захищених фракціонованих 

жирів відбувається заміщення частини резервних 

ліпідів, що використовуються в обміні речовин. В 

результаті організм корови стабілізує резерви тіла, 

зменшує ризик захворювання кетозом і знижує на-

вантаження на печінку. 

Нами проведено експериментальне дослі-

дження молочної продуктивність високопродукти-

вних корів при згодовуванні їм сухого захищеного 

жиру Бергафат Ф-100 в якості енергетичної кормо-

вої добавки та його поєднання із кормовою добав-

кою «БіоКетоПроф» у другу половину транзитного 

періоду. Результати досліджень наведено в таб-

лиці5. 

Таблиця 5 

Продуктивність корів в ранній період лактації (М±m; n=12) 
Група корів Середньо-добовий на-

дій молока, кг 

Вміст жиру, % Вміст білка, % Молоко базисної жи-

рності 3,4% 

% до контролю за бази-

сної жирності 

І - контрольна 26,0±1,5 3,73±0,21 3,38±0,31 28,6±1,79 100,0 
ІІ - дослідна 29,0±1,2 3,85±0,17 3,40±0,19 32,8±1,12 114,7 
ІІІ - дослідна 31,0,±0,97 3,90±0,38 3,51±0,43 35,5±1,25 124,1 

 

Дані таблиці 5 показують, що з метою профі-

лактики кетозу і підвищення рівня їх продуктивно-

сті згодовування коровам третьої дослідної групи 

багатокомпонентних сінних гранул забезпечило 

одержання середньодобового фізичного надою мо-

лока на рівні 31 кг, що на 6,9% вище показника в ІІ 

дослідній групі та на 19,2% від контрольної групи. 

На наш розсуд це знаходить пояснення у тому, 

що із зменшенням концентрації вмісту кетонових 

тіл в організмі корів, яким згодовували сінні гра-

нули з розторопші плямистої, їх продуктивність 

зростає в порівнянні з коровами в контрольній і 

другій дослідній групі. Тобто, присутність гепато-

протекторів у кормовій добавці в організмі корів за-

безпечує задовільний фізіологічний стан печінки і 

всього шлунково – кишкового тракту, що обумов-

лює вищий синтез молока у корів. Використання 

сухого захищеного жиру в годівлі корів другої 

групи забезпечувало збільшення молочної продук-

тивності у порівняні із контрольною групою за ба-

зисною жирністю на 14,7%, але було нижчим на 

9,4% відносно цього показника у корів третьої дос-

лідної групи. Таким чином, провівши прості ариф-

метичні розрахунки ми маємо об’єктивні підстави 

стверджувати про те, що фізіологічна дія багатоко-

мпонентних сінних гранул в організмі корі в період 

пізнього сухостою та на початку лактації забезпе-

чує організм корови на продукування молока в ме-

жах генетично закладеної інформації за умов їх зба-

лансованої годівлі та умов утримання.  

На перші 105 днів після отелення корови при-

падає 40–45 % молочної продуктивності, яку одер-

жують за всю лактацію. У цей період здійснюється 

роздоювання корів та їх осіменіння. Від успішного 

їх проведення суттєво залежить рівень подальшої 

молочної продуктивності тварин [20].   

Беручи до уваги ці твердження ми провели об-

лік молочної продуктивності піддослідних корів в 

період їх роздою тривалістю105 днів. Годівля корів 

у контрольній і другій дослідній групі залишилась 

незмінною, а у третій групі із раціону корів було ви-

ключено багатокомпонентні сінні гранули. Така по-

становка досліджень передбачала вивчення можли-

вої пролонгованої післядії кормової добавки на ор-

ганізм корів. Результати досліджень представлені в 

нижче поданій інформації  наведеній у таблиці 6. 

Таблиця 6 

Продуктивність корів в період роздою (М±m; n=12) 
Група корів Середньо-добовий на-

дій молока, кг 

Вміст жиру, % Вміст білка, % Молоко базисної жир-

ності 3,4% 

% до контролю за бази-

сної жирності 

І - контрольна 27,9±1,6 3,75±0,32 3,40±0,28 30,7±1,75 100,0 
ІІ - дослідна 30,5±1,4 3,88±0,19 3,43±0,15 34,8±1,17 113,4 
ІІІ - дослідна 31,1±0,75 3,87±0,27 3,47±0,23 35,4±1,37 115,3 

 

Середня продуктивність корів  у контрольній 

групі в період роздою становила 27,9 кг з вмістом 

жиру в молоці 3,75%, що у перерахунку на базисну 

жирність відповідає 30,7 кг і є вищою на 2,1кг. У 

другій і третій дослідних групах величина добового 

надою корів зростала до 30,5 кг та 31,1 кг відпо-

відно, що у перерахунку на базисну жирність 3,4% 

було вищим на 4,1 та 4,7кг, а у відсотковому порів-

нянні складало відповідно 113,4 та 115,3% . Таким 

чином, по закінченню транзитного періоду в період 

роздою використання сухого захищеного жиру в 

годівлі корів забезпечує збільшення їх продуктив-

ності на 13,4%, а у групі корів, що споживали у тра-

нзитний період багатокомпонентні сінні гранули, 

завдяки вищому продуктивному старту, забезпечу-

ються вищі надої молока на 15,3%. Тобто познача-

ється пролонгуюча позитивна післядія кормових 

добавок на весь організм високопродуктивних ко-

рів. 

Сервіс-період є нормальним періодом фізіоло-

гічного циклу кожної корови, протягом якого вона 

повинна бути підготовлена до плідного осіменіння. 

Тривалість сервіс-періоду, як виробничого показ-

ника, дає загальне уявлення про репродуктивні фу-

нкції як стада в цілому, так і кожної корови зок-

рема. Серед вчених і практиків до сих пір немає 

єдиної думки з оптимальної тривалості сервіс-пері-

оду. Хоча існує класичне визначення цього періоду, 

згідно з яким його тривалість повинна дорівнювати 
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80 дням. Англійські фахівці вважають оптималь-

ним час від отелення до запліднення, рівним 80-90 

дням, так як в стадах саме з такою тривалістю сер-

віс-періоду виробництво молока найбільш рентабе-

льне, причому незалежно від рівня надою. Багато 

вітчизняних вчених, вивчаючи це питання компле-

ксно, а саме з огляду на рівень молочної продукти-

вності, виходу приплоду, тривалості продуктив-

ного використання, приходять до висновку, що ко-

рів слід осіменяти в перші два місяці після 

отелення. Досліджуючи взаємозв'язок між сервіс-

періодом і молочною продуктивністю, практично 

всі приходять до висновку, що зі збільшенням його 

тривалості удій за стандартну лактацію збільшу-

ється, що пояснюється особливостями фізіології 

тварини, пов’язаною з виношуванням плоду. З 

цього випливає, що чим пізніше корова стає тіль-

ною, тим більше вона може дати молока за лакта-

цію, але це не є об’єктивним з точки зору ефектив-

ності використання тварини і особливо високопро-

дуктивного маточного поголів’я [21, 22].  

Наукою і практикою встановлено, що за 1-шу 

лактацію корови дають 70-73% молока, за 2-у – 78–

81, за 3-ю – 88-90, за 4-у – 90-93, за 5-у – 95-98% 

молока стосовно до надоїв за 6-7-у лактації. Потім 

продуктивність поступово зменшується, проте зна-

чно повільніше від її збільшення за період попере-

днього досягнення максимуму за 6-7-у лактації. За 

8-9-у лактації корови дають 85-90% молока від ма-

ксимуму, тобто більше, ніж корови перших двох-

трьох отелень. Щодо України, то 23% корів мають 

вік першого отелення, 57,5% – другого-четвертого 

і лише 7,6 % – восьми отелень і старше. Середня 

тривалість продуктивного використання корів різ-

них порід України знаходить в межах 3,2-3,6 лакта-

ції [23].  

Спираючись на проблемність, яка пов’язана із 

сервіс-періодом, нами проаналізовані показники 

відтворювальної здатності корів, задіяних в прове-

дені науково-господарських дослідженнях. Отри-

мані результати проведеного аналізу представлені 

в таблиці 7. 

Результати проведеного аналізу (табл.7) пока-

зують, що використання сухого захищеного жиру у 

годівлі корів другої групи сприяло повноцінному 

відновленню репродуктивної здатності корів на 9 

днів раніше корів контрольної групи. 

Таблиця 7 

Показники репродуктивної здатності корів (n=12) 

Група Кількість голів Виявлено першу охоту, днів 

сума Середнє значення Бал вгодованості 

до розтелу після розтелу 

І контрольна 12 486 40,5 3,8 3,30 

ІІ дослідна 12 377 31,4 3,2 3,4 

ІІІ дослідна 12 334 27,8 3,2 3,3 

 

Поєднання згодовування сухого захищеного 

жиру з багатокомпонентною кормовою добавкою у 

третій групі забезпечило відновлення  репродукти-

вної здатності корів на 12 днів раніше. Різниця між 

другою і третьою групами склала більше чотирьох 

днів.  

Затримка з першою охотою у контрольній 

групі становила 9 днів по відношенню до другої 

групи корів і 12,7 днів по відношенню до третьої 

групи корів, що у відсотковій величині становить 

22,5% та 45,7% відповідно. З наведеного аналізу 

можна припустити, що кормові добавки суттєво 

сприяють покращенню обміну речовин у організмі 

високопродуктивних корів, що забезпечує приро-

дне становлення організму в оптимально фізіологі-

чно обґрунтовані строки у післяотельний період. 

Дана ознака є суттєвим показником вищої репроду-

ктивної здатності у високопродуктивних корів із-за 

чого їх триваліше продуктивне використання у гос-

подарстві має вагоме підґрунтя. 

Проблем із кетозом можна уникати, якщо не 

допускати ожиріння корів (більше 3,5 бали) у пе-

ріод пізньої лактації та сухостою. З даних таблиці 7 

видно, що середній показник вгодованості корів до 

отелу у контрольній групі становив 3,8 бали, а у 

двох дослідних групах він не перевищував 3,2 бали. 

У після отельний період у фазу роздою корів спо-

стерігається підвищення вгодованості корів у до-

слідних групах до 3,5,-3,3 бали відповідно у другій 

і третій групі, тоді як у контрольній групі відповід-

ний показник понижується до 3,3 бали. Виявлену у 

наших дослідженнях схильність до відновлення ті-

лесної кондиції у корів, можна охарактеризувати як 

посилення обмінних процесів у їх організмі, обумо-

влених згодовуванням сухого захищеного жиру і 

багатокомпонентної кормової добавки та реагуван-

ням організму корів на її присутність у раціоні. 

Тобто, ефективність використання поживних речо-

вин кормів раціону у корів дослідних груп знахо-

диться на вищому рівні, їх молочна продуктивність 

теж має вагоміші показники у порівнянні з коро-

вами контрольної групи.  

Дослідженнями П.Д. Пшеничного і В.Є. Не-

дави доведено, що час запліднення тварин після 

отелення дуже впливає і на якість народженого 

приплоду. Якщо запліднення корови і потім зарод-

ковий передплодний період внутрішньоутробного 

розвитку дочірнього організму збігаються з найви-

щою молочною продуктивністю матері (тобто в пе-

рший місяць після отелення), то, як правило, наро-

джена теличка виростає в хорошу корову і часто пе-

ревершує свою матір за надоєм. І навпаки, якщо 

запліднення корови і формування у неї зародка і 

плоду відбулися в період спаду лактації, то від на-

родженої від неї телички треба чекати знижену мо-

лочну продуктивність, навіть за найсприятливіших 

умовах годівлі та утримання. 
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Отже, відтворювальні здатності корів безпосе-

редньо впливають на ефект селекції в стаді. На ко-

жні 100 корів з сервіс-періодом до 30 днів вихід те-

лят складе 118 голів, в 120 днів – 91 і в 140 днів – 

87 голів. При короткому сервіс-періоді збільшу-

ється можливість та підвищується результативність 

відбору молодняку. У першому випадку 30 ремонт-

них телиць будуть відібрані з 58 голів, в останньому 

– із 43. Як зазначає Л. Пещук для умов України з 

урахуванням досягнутого рівня продуктивності мі-

німальний строк продуктивного життя має стано-

вити 6 лактацій. До цього віку слід утримувати всіх 

корів, які зберегли нормальну плодючість і дають 

здорове потомство, мають продуктивність не ни-

жче рівня молодих корів або середнього показника 

по стаду. Подовження строку використання корів за 

даних умов є необхідною умовою подальшого еко-

номічно ефективного розвитку племінного і товар-

ного молочного скотарства [23].  

Беручи до уваги вище подані дані, то за вико-

ристання сухого захищеного жиру і багатокомпоне-

нтної кормової добавки у годівлі високопродуктив-

них корів створюються умови для успішного пла-

нування селекційно-племінної роботи із стадом 

задля отримання власного ремонтного поголів’я із 

високими генетичними задатками.  

Фізико-хімічні властивості молока як єдиної 

полідисперсної системи зумовлені властивостями 

його компонентів і взаємодією між ними. Тому всі 

зміни у вмісті і стані дисперсних фаз системи, тобто 

складових частин молока, супроводжуються змі-

нами його фізико-хімічних властивостей. Головні 

фізико-хімічні властивості молока – це кислотність, 

густина, осмотичний тиск, температура замерзання 

та електропровідність. Тому їх визначення дозво-

ляє оцінити натуральність, якість і придатність мо-

лока до переробки на ті чи інші молочні продукти.  

У молочній промисловості важливо викорис-

товувати молоко, що характеризується високими 

масовими частками жиру, білку, сухих речовин, 

тобто молоко з повноцінним хімічним складом. 

Будь-які зміни у вмісті і стані складених компонен-

тів молока супроводжуються змінами його фізико-

хімічних властивостей.  

Густина молока – це один з основних компле-

ксних показників як безпеки, так і якості молока-

сировини при виробленні усіх молочних продуктів. 

Густина молока залежить від його хімічного 

складу, породи худоби, раціонів годівлі. Густина 

або об’ємна маса – це відношення маси молока при 

температурі 20 °С до маси того ж об’єму води при 

температурі 4 °С. Таким чином, густина показує, 

наскільки молоко важче за воду і коливається в ме-

жах 1,027-1,032 г/см3. 

Густина молока визначається ареометричним 

методом і виражається у г/см3, кг/м3 або у градусах 

ареометра. Вона залежить від вмісту жиру і сухих 

речовин. Густина молочного жиру менше води, 

тому при збільшенні вмісту жиру в молоці густина 

його зменшується. Зі збільшенням вмісту білків, ла-

ктози, мінеральних речовин густина збільшується, 

а при розбавленні водою – зменшується. 

Результати досліджень фізико-хімічних показ-

ників молока піддослідних корів наведені у таблиці 

8. 

З представлених даних таблиці 8 видно, що за 

основними показниками молоко характеризувалось 

відносною стабільністю фізико–хімічного складу. 

Незначні коливання за густиною спостеріга-

ються в межах від 1,029 до 1,031 г/см3, що поясню-

ється деякими відмінностями його хімічного 

складу у корів контрольної і дослідних груп.  

Таблиця 8 

Фізико-хімічні показники молока (М±m; n=12) 

Показник Група тварин 

І контрольна ІІ дослідна ІІІ дослідна 

Густина, г/см3 1,029±0,007 1,030±0,006 1,031±0,008 

Активна кислотність, рН 6,65±0,06 6,64±0,04 6,64±0,04 

Температура замерзання, оC 0,51±0,002 0,52±0,001 0,54±0,003 

Вміст жиру, % 3,81±0,15 3,93±0,08 3,94±0,06 

Вміст білка, % 3,37±0,087 3,39±0,068 3,41±0,033 

Вміст сухого знежиреного молочного залишку, % 8,96±0,21 8,97±0,18 8,99±0,22 

 

За вмістом молочного жиру, білка, та сухого 

знежиреного молочного залишку суттєвих відмін-

ностей не спостерігається. Проте, помітна тенден-

ція до зростання перелічених показників у молоці 

корів дослідних груп, що обумовлено насамперед 

кормовим фактором, який вивчався в раціонах ко-

рів у цих групах. За активною кислотністю – конце-

нтрація вільних іонів водню в молоці (рН) та тем-

пературою замерзання, суттєвих відмінностей та-

кож не спостерігається.  

Таким чином, фізико-хімічні показники мо-

лока від корів, яким згодовували у складі основного 

раціону сухий захищений жир і багатокомпонентну 

кормову добавку в транзитний період, суттєво не 

відрізняються від фізико-хімічних показників мо-

лока корів контрольної групи.  

Висновки. 1. Поєднання згодовування сухого 

захищеного жиру з кормовою добавкою у другій 

половині транзитного періоду є більш ефективним 

способом профілактики кетозу високопродуктив-

них корів в порівнянні із згодовуванням сухого за-

хищеного жиру. 

2. Вміст гепатопротекторних речовин у багато-

компонентній кормовій добавці в організмі корів 

забезпечує задовільний фізіологічний стан печінки, 

що обумовлює вищий синтез молока у корів. 
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3. Згодовування багатокомпонентної кормової 

добавки у другу половину транзитного періоду во-

дночас з сухим захищеним жиром забезпечує на 

68,2% нижчу концентрацію кетонових тіл в органі-

змі корів, що відповідає їх фізіологічній нормі. 

4. Використання багатокомпонентної кормової 

добавки у другу половину транзитного періоду во-

дночас з сухим захищеним жиром в годівлі корів 

створює пролонгуючу позитивну післядію на весь 

організм високопродуктивних корів, що забезпечує 

вищі надої молока в період роздою на 15,3%. 

5. Поєднання згодовування сухого захищеного 

жиру з багатокомпонентною кормовою добавкою 

забезпечує природне відновлення репродуктивної 

здатності організму корів у фізіологічно оптима-

льно обґрунтовані строки у післяотельний період 

6. Використання кормових добавок у годівлі 

високопродуктивних корів створює умови для успі-

шного планування селекційно-племінної роботи з 

стадом задля отримання власного ремонтного пого-

лів’я з високими генетичними задатками. 

7. Згодовування сухого захищеного жиру з ба-

гатокомпонентною кормовою добавкою на основі 

сінного борошна із розторопші плямистої не впли-

ває на фізико-хімічні показники молока корів дослі-

дних груп в порівнянні з контрольною групою. 
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Abstract 

In this work, the compounds К2СаР2О7 and КСаР3О9. were obtained. Experimental verification of the 

obtained ratios was performed and the thermodynamic probability of formation of double pyro - and 

metaphosphates from compounds that are components of furnace gas К2О, КРО3, СаО, Р2О5 was shown. 

Аннотация 

В данной работе были получены соединения К2СаР2О7 и КСаР3О9. Проведена экспериментальная про-

верка полученных соотношений и показана термодинамическая вероятность образования двойных пиро- 

и метафосфатов из соединений, являющиеся компонентами печного газа К2О, КРО3, СаО, Р2О5.  

 

Keywords: Cottrel milk, sludge accumulators, silicon dioxide, double potassium-calcium pyrophosphate, 

double potassium-calcium metaphosphate. 

Ключевые слова: Коттрельное молоко, шламонакопители, двуокись кремния, двойной пирофосфат 

калия-кальция, двойной метафосфат калия-кальция. 

 

Наиболее важной составной частью нацио-

нальной экономики, где производится жизненно 

важная для общества продукция и сосредоточен 

огромный экономический потенциал, является аг-

ропромышленный комплекс. Развитие его в реша-

ющей мере определяет состояние всех отраслей 

экономки, уровень продовольственной безопасно-

сти государства и социально-экономическую об-

становку в обществе [1].  

В процессе развития промышленного произ-

водства одно из ведущих мест занимает проблема 

охраны окружающей среды и рациональное ис-

пользование сырьевых ресурсов. Большое количе-

ство техногенных отходов создает технические и 

экологические проблемы их удаления и обезврежи-

вания, приводит к значительным экологическим 

нагрузкам [1].  

В процессе электротермического производства 

фосфора газовый поток, выходящий из фосфорной 

печи, содержит значительные количества пыли. На 

95-99% пыль осаждается в электрофильтрах и при 

гидроудалений пыли формируя коттрельное «мо-

локо», а остальное количество пыли конденсируясь 

совместно с фосфором, принимает активное уча-

стие в образовании фосфорного шлама. Коттрель-

ное молоко, может частично использоваться в про-

цессе шихто-подготовки, а дебаланс его совместно 

с фосфорсодержащим известковым шламом сбра-

сывается в специальные хранилища – шламонако-

пители. Осветленная часть молока коттрельного из 

шламоотстойников по мере отстаивания возвраща-

ется на повторное использование в отделение 

нейтрализации.  Плотность молока коттрельного 

(1180-1260) г/см3 (1,18 - 1,26) кг/м3). Выход молока 

коттрельного  на тонну желтого фосфора 0,6 тонн. 

Использование коттрельного молока для даль-

нейшей переработки на фосфорно-калиное удобре-

ния (PК) обусловлено его химическим составом, в 

частности содержанием в коттрельном молоке эле-

ментарного фосфора, калия и его окислов, других 

элементов. 

Химический состав сырья и продуктов элек-

тротермической переработки представлен в таб-

лице 1. В таблицу включены все элементы, содер-

жание которых в одном из продуктов не ниже 0,1%. 

Содержание элементов: В – в агломерате, шлаке и 

коттрельной пыли ~ 0,01%. Mo и Ве в агломерате и 

пыли - 0,001 – 0, 0001%. В пыли концентрируются 

не обнаруживаемые в агломерате Zn - до 1%, Se ~ 

до 0,001%. Остальные элементы отсутствуют. Рас-

ходные коэффициенты (расход на 1т фосфора), взя-

тые да данным составили [2]:  

Агломерат – 11,5т 

Кремнистое сырье – 0,9т 

Кокс – 1,4т 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%A5._%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%A5._%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Феррофосфор – 0,14т 

Шлак – 9,45т 

Коттрельная пыль – 0,15т 

Количество коттрельной пыли определено 

опытным путем по измерениям плотности и коли-

чества коттрельного молока. Так как для определе-

ния количества выпускаемого шлака не существует 

прямых методов измерения, то данные, приведен-

ные в [3] по количеству шлака – 8,3т, не коррелиру-

ются с количеством израсходованного сырья. По-

этому на основе данных по количеству исходного 

сырья и полученной коттрельной пыли, расчетным 

путем (в основном по содержанию СаО) было уточ-

нено количество шлака, которое составило 9,45т. 

Распределение элементов при электротермической 

переработке агломерата на желтый фосфор в печах 

мощностью 80 МВА на НДФЗ представлено в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Химический состав коттрельной пыли 
𝐏𝟐𝐎𝟓

𝐏𝟒
 

𝐂𝐚𝐎

𝐂𝐚
 

𝐌𝐠𝐎

𝐌𝐠
 

𝐒𝐢𝐎𝟐

𝐒𝐢
 

𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑

𝐀𝐥
 

𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑

𝐅𝐞
 

𝐊𝟐𝐎

𝐊
 

𝐍𝐚𝟐𝐎

𝐍𝐚
 

40,0

17,6
 

12,0

8,5
 

3,0

1,8
 

23,5

10,3
 

26,0

12,0
 

0,6

0,4
 

15,0

12,5
 

2,5

1,8
 

C Mn Cr V Ba Pb Ti Cu 

2,0 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 0,01 0,1 

 

На данных таблицы 1, видно, что на 1т получа-

емого фосфора расходуется 1,17т Р4, вносимого в 

печь с агломератом и кремнистым сырьем. Потери 

фосфора (без учета потерь со шламом) составляет 

12,4%. Потери со шламом составляют 14,8-25,5% 

от выработанного фосфора. 

По абсолютному значению потери фосфора по 

сравнению с данными [20] увеличились на 3%. 

Наибольшие потери – 7,4% происходит со шлаком, 

это связано с нарушением технологического ре-

жима, несвоевременной корректировкой состава 

шихты. 

Так за весь анализируемый период среднее со-

держание Р2О5 в шлаках составило 2,04%. Необхо-

димо указать также на неучтенные потери в виде 

элементарного фосфора с коттрельным молоком, 

достигающие 1-2%, которые не подаются точному 

учету из - за невозможности измерений и виде Р2О5, 

выбрасываемые сливом на свечу из-за отсутствия 

данных по регулярным измерениям. 

Потери с коттрельным молоком в виде фос-

фора оказывают существенное влияние на процесс 

переработки коттрельного молока на NPK – удоб-

рения, создавая дополнительно сложности при раз-

работки технологии переработки.  

Разработка методов управления процессом пы-

леобразования невозможна без сведений о меха-

низме реакций. Приводящих к образованию отдель-

ных компонентов пыли в целом. В литературе от-

сутствуют сведения такого рода. До недавнего 

времени в литературе имелись лишь разрозненные 

и не всегда полные данные по составу пыли [4]. Ре-

зультаты исследования фазового состава пыли про-

веденного в лаборатории и сопоставление их с дан-

ными, полученными ранее другими авторами, поз-

волили достаточно надежно диагностировать 

фазовый состав пыли. Установлено, что пыль раз-

личных фосфорных заводов содержат одни и те же 

основные компоненты, меняется лишь соотноше-

ние между ними. Таковыми компонентами явля-

ются: двуокись кремния, двойной пирофосфат ка-

лия-кальция, и двойной метафосфат калия-кальция.  

Суммарное содержание этих компонентов в 

пыли достигается нередко 30%мас. Усредненный 

фазовый состав пыли различных фосфорных заво-

дов приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Усредненный фазовый состав пыли 

Фаза Содержание, (% мас.) 

SiO2 (аморф.) 

К2СаР2О7 

КСаР3О9 

С 

CaF2 

K2SiF6 

KCl 

Ca2P2O7 

KCaPO4 

31 

20 

38 

 

 

11 

С целью изучения условий образования двой-

ных пиро- и мета – фосфатов калия-кальция были 

проведены расчеты термодинамической вероятно-

сти образования названых солей из соединений, яв-

ляющихся компонентами печного газа – К2О, КРО3, 

СаО, Р2О5 [5]. 

Результаты расчета приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Термодинамические характеристики реакций между компонентами печного газа 

№ п/п Реакция ∆Н 298°К 

ккал/моль 

∆G -298°К 

ккал/моль 

∆G 1773°К 

ккал/моль 

1 К2О + СаО + Р2О5 → К2СаР2О7 -187,0 -185,0 -159 

2 2КРО3 + СаО → К2СаР2О7 -45,0 -44,7 43,0 

3 К2О + 2СаО + 3Р2О5 → 2КСа(РО3)3 -294,0 Х* - 

4 3КРО3 + СаО → КСа(РО3)3 + К2О +66,0 +67,0 - 

5 КРО3 + СаО + Р2О5 → КСа (РО3)3 -76,0 -73,6 - 
 

Таким образом, термодинамически наиболее 

вероятными в печном процессе являются реакции 

образования двойного пирофосфата и двойного ме-

тафосфата из К2О, СаО, Р2О5 (реакции 1 и 3). Реак-

ции с участием НРО3 менее вероятны, а в отсут-

ствии Р2О5 не реализуются. 

В соответствии с результатами термодинами-

ческих расчетов был определен синтез названых 

двойных соединений. Предварительно был получен 

метафосфат калия путем нагревания КН2РО4 двух-

стадийным методом: 

 

КН2РО4 
𝑡,℃=100°

𝜏=2 часа
,

𝑡2 ℃=325°

𝜏2=1 час
 → KPO3 

 

При t= 100°С происходит удаление Н2О, затем 

тигель медленно охлаждали, после чего нагрев про-

водли до 325°С, выдерживая 1 час. Методами ИК – 

спектроскопии и рентгенофазовым диагностиро-

вали получение чистого KPO3 [6]. 

В соответствии с реакциями (2) и (5) таблицы 

8 проводили синтез двойных пиро- и метафосфата 

калия-кальция методом сплавления KPO3 и СаСО3 

при 800°С. Использование СаСО3 и СО2 обуслов-

лено тем, что при 800°С происходит разложение 

его на СаО и СО2, причем идет образование актив-

ной окиси кальция.  

Таким образом, показана термодинамическая 

вероятность образования двойных пиро- и метафос-

фатов из соединений, являющихся компонентами 

печного газа К2О, КРО3, СаО, Р2О5. Проведена экс-

периментальная проверка полученных соотноше-

ний, Синтезированы соединения К2СаР2О7 и 

КСаР3О9.  

Сведений о физико-химических свойствах 

названных солей не обнаружено [7].  
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Abstract 

Study of the causes of recurrence of postoperative abdominal hernia after alloplasty in 133 patients. The 

main cause of postoperative abdominal recurrence in 31.6% of patients was not eliminated diastasis of the ab-

dominal muscles, in 28.6% - the small size of the implant compared to hernia defect and technical errors in its 

fixation. Inflammatory complications in the wound and a prolonged increase in intra-abdominal pressure in the 

postoperative period caused recurrence of hernia in 22.5% of patients. Morpho-functional age-related and dys-

trophic changes of the anterior abdominal wall tissues, because of previous operations, contributed to the recur-

rence of hernia in 17.3% of patients. A comprehensive approach to the preoperative preparation of patients with 

postoperative abdominal hernia, the choice of the optimal without tension method of reconstruction and an ade-

quate size of the implant, the precision technique of surgery with the prevention of inflammatory complications, 

will significantly reduce the possibility of recurrence of the disease. 

 

Keywords: Post-operative abdominal hernia, alloplasty, hernia recurrence, choice of reconstruction method, 

implant, prevention of inflammatory complications. 

 

Introduction. Treatment of postoperative ab-

dominal hernias (PAH) is still an actual problem in 

modern surgery because of the high percentage of her-

nia recurrence, even after the use of accessory synthetic 

materials for alloplasty. Thus, according to domestic 

and foreign authors, the percentage of recurrences after 

allogenic plasty of the pancreas is 3.7-20% [1-7, 9]. 

There is a need to analyze the causes of such unsatis-

factory results of treatment of PAH, and to find ways to 

optimize the algorithm of treatment of patients with this 

pathology. 

Goal. The purpose of our study was to study the 

causes of recurrence of PAH after alloplasty and to de-

velop practical recommendations for improving the re-

sults of surgical treatment of patients with this pathol-

ogy. 

Materials and methods. Between 2004 and 2019, 

133 patients underwent surgery for abdominal hernia 

surgery in the Kyiv City Center for Surgery. There were 

23 men (17.3%) and 110 women (82.7%). The average 

age of the patients was 59.4 ± 0.8 years. Patients with 

PAH according to PAH classification [8] were distrib-

uted as follows: patients with M2-3W1R1 were 80 

(60.15%), M3-5W2R1 - 40 (30.1%), M3-5W3R2 - 3 

(2.25%), L3W2R1 - 6 (4.5%), L4W2R2 - 4 (3%). In 41 

(30.8%) patients hernia recurrence occurred in the 1st 

year after surgery, in 62 (46.6%) - in the 2nd year and 

in 30 (22.6%) - after 3 years or more. 91 (68.4%) pa-

tients had concomitant pathology (obesity, diabetes 

mellitus, coronary heart disease, chronic obstructive 

pulmonary disease, varicose veins). 

The type of recurrence and the method of the pre-

vious plastic were in most cases determined directly 

during the operation. Because, in the patients docu-

ments, the method of the performed operation was in-

dicated as allohernioplasty, without information about 

the implant placement method and its size. It was im-

portant to evaluate the size and correct placement of the 

previous implant to determine the further tactics of sur-

gery. 

The complex of preoperative examination of pa-

tients with PAH included: clinical, laboratory, radio-

logical, functional, endoscopic, and ultrasonography 

examination of the abdominal organs and areas of her-

nia defect and hernia protrusion. Patients with W3-4 

hernias had maximal bowel cleansing and were pre-

scribed a fiber-free diet to prevent abdominal compart-

ment syndrome. For adaptation to increased intra-ab-

dominal pressure (IAP), abdominal compression was 

performed in patients with free hernia, or used ab-

dominal load with partially reducible ones. The effec-

tiveness of the preparation was evaluated by the results 

of spirography in the simulation of the condition as af-

ter performing the reconstruction of the abdominal 

wall, reduce hernia content into the abdominal cavity 

and the abdomen was compressed with a bandage. 

Compared the patient's respiratory volume before band-

aging of the abdomen and after. It should not be less 

than 50% from the beginning. In patients with varicose 

veins, active phlebosurgical tactics were followed. In 

patients with horizontal and vertical vein-venous re-

flux, were first performed crosectomy, phlebectomy of 
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the large subcutaneous vein (LSV) with horizontal re-

flux correction, and in the second stage, after 4-5 days, 

hernioplasty was performed. At vertical venous-venous 

reflex, cross-sectional first and then hernioplasty were 

performed simultaneously. A ligation of the superficial 

femoral vein was performed in a patient with a floating 

thrombus. Standard prevention of thromboembolic 

complications was also performed. In order to prevent 

purulent-inflammatory complications from the wound, 

the “old” ligatures were removed intraoperatively and 

the wound was drained, antibiotic prophylaxis, non-ste-

roidal anti-inflammatory drugs were prescribed. 

Surgery was performed under general anesthesia 

in combination with the peridural anesthesia in W3-4 

hernias. As suture material used monofilament prolen 

No. 0 or 1.0, and for alloplasty polypropylene mesh of 

different manufacturers. During operation preferred 

methods that minimized the possibility of an increase 

in IAP in the early postoperative period. Particular at-

tention was paid to the precision technique of surgery, 

stitching of supporting tissues without tension, wide 

overlapping by the mesh of the edges of hernia defect, 

reliable fixation of the prosthesis, careful hemostasis 

and drainage of the implant site of the mesh and wound. 

Results and discussion. During surgical treat-

ment, we found that the cause of recurrence of 42 

(31.6%) patients with M2-3W1R1 hernias were diasta-

sis of abdominal muscles, which was not eliminated 

during previous surgery. In 24 of them a hernia defect 

occurred over the mesh, in 10 - below the mesh, and in 

8 - from the lateral side of the mesh. In 36 (27.1%) pa-

tients with M2-3W2R1 with preperitoneal placement of 

the implant the recurrence of the hernia was due to its 

small size compared to the hernia defect, or to technical 

errors during its fixation. In 2 (1.5%) patients with M2-

3W1R1, a hernia recurrence occurred along the perim-

eter of the implant as a result of the "slit" of the fixation 

sutures with the formation of defects in the supporting 

tissues of the anterior abdominal wall (AAV). In 19 

(14.3%) patients with M3-5W2R1 and in 4 (3%) pa-

tients with L4 W2R2, breakaway mash from the dys-

trophically altered PCS supporting tissues was the 

cause of recurrence. In 21 (15.8%) patients with M3-

5W2R1, in 3 (2.25%) patients with M3-5W2-3R2, in 6 

(4.5%) patients with L3W2R1 the cause of hernia re-

currence was: severe course of the early postoperative 

period with prolonged increase of IAP, and inflamma-

tory complications in the postoperative period with 

mesh sequestration, formation of ligature fistula, tear-

ing and twisting of the mesh. 

The method of re-reconstruction of the AAW de-

pends on the morpho-functional changes of the tissues 

of the anterior abdominal wall, the presence of diastasis 

of the direct muscles of the abdomen, the size and cor-

rect placement of the previously sutured implant, the 

size of the hernia defect and the volume of hernia pro-

trusion. The size of the mesh should be bigger than her-

nia defect at least 5 centimeters along its perimeter. In 

51 patients in the reconstruction AAW, we removed the 

previous mesh. The cause for the removing of the im-

plant were dislocation, wrinkling and twisting of the 

mesh, contact of the implant with the abdominal organs 

and partial sequestration of the mesh (tearing). In a sat-

isfactory condition of the supporting tissues, 75 

(56.4%) patients with M2-3W1R1 hernia underwent re-

construction using the sublayretromuscle method, 40 

(30.1%) with M3-5W2R1 hernia sublaypreperitoneal, 2 

(1.5%) with M3-5W3R2 - inlay - sublaypreperitoneal, 

5 (3.8%) with L3 W2R1 - sublaypreperitoneal, 4 (3%) 

with L4 W2R2 inlay - sublaypreperitoneal, and 5 

(3.8%) with M3-5W3R2 and 2 (1.5%) of L3W3R1 per-

formed intraabdominal placement of the composite 

mesh. 

In the postoperative period, 3 (2.25%) patients had 

clinical signs of pulmonary heart failure that occurred 

2-3 days after surgery and were eliminated by standard 

conservative measures. Inflammatory complications 

occurred in 6 (4.5%). Long-term outcomes of treatment 

of recurrent PAH were studied by repeated examination 

in 102 patients within 1 to 10 years, with no recurrence 

of hernia. 

Conclusions. The main cause of recurrence PAH 

was not eliminated diastasis of the muscle rectus ab-

dominis (31.6% of patients), small implant size com-

pared to hernia defect (28.6%) and technical errors in 

fixing it. 

Inflammatory complications in the wound and a 

prolonged increase in intra-abdominal pressure in the 

postoperative period caused recurrence of PAH in 

22.5% of patients. 

Morpho-functional age-related and dystrophic 

changes of the anterior abdominal tissues, because of 

previous operations, contributed to the recurrence of 

PAH in 17.3% of patients. 

A comprehensive approach to preoperative prepa-

ration of patients with PAH, the choice of the optimal 

method of reconstruction and implant size, precision 

surgery with the prevention of inflammatory complica-

tions, will significantly reduce the possibility of recur-

rence of the disease. 

Patients with recurrent abdominal hernias should 

be operated at specialized centers. 
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Abstract 

Chronic kidney disease (CKD) is the most common pathological condition. Diagnosis and treatment of CKD 

is based on a thorough laboratory study. A predictive predictor of CKD complications is cystatin C, proteinuria 

and homocysteine. The literature review examined biomarkers and clinical and laboratory relationships of CKD. 

The data on the diagnostic and prognostic role of cystatin C in CKD are summarized. 

Аннотация 

Хроническая болезнь почек (ХБП) является наиболее распространенным патологическим состоя-

нием. Диагностика и лечения ХБП основывается на тщательном лабораторном исследовании. Прогно-

стическим предиктором осложнений ХБП считается, цистатин С, протеинурия и гомоцистеин. В обзоре 

литературы рассмотрены биомаркеры и клинико-лабораторные взаимосвязи ХБП. Обобщены данные о 

диагностической и прогностической роли цистатина С при ХБП.  

 

Keywords: chronic kidney disease, biomarkers, glomerular filtration, proteinuria, hypercholesterolemia. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, биомаркеры, клубочковая фильтрация, протеинурия, 

гомоцистеин.  

 

Введение. В 2002 году вышла в свет клиниче-

ская рекомендация по хронической болезни почек 

(ХБП), под который подразумевает повреждение 

почек и/или снижение их функции на протяжении 

более трех месяцев [1,2,3]. Согласно этой рекомен-

дации ХБП классифицируется на 5 стадий, которые 

различаются по тактике ведения больных и риску 

развития терминальной почечной недостаточности 

(ТПН) и сердечно-сосудистых осложнений (ССО) 

[3]. В настоящее время стадийный подход к ХБП 

признается всеми клиницистами и широко вошло в 

клиническую практику. Разделение ХБП на стадии 

заболевания основана на 2-х параметрах [4]. Пер-

вый это клубочковая фильтрация (КФ) и признаки 

почечного повреждения (протеинурия, альбумину-

рия, гематурия) [5]. В таблице №1 показано, что для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
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1-й стадии ХБП характерно поражение почек, т.е. 

альбуминурия или протеинурия, либо гематурия. 

Однако, на этой стадии КФ как правило не сни-

жено. 3-я стадия ХБП рассматривается как хрони-

ческая почечная недостаточность. А на 5-й стадии 

заболевания больным показано диализное лечение 

[3,5].  

Таблица 1 

Современная классификация ХБП 

Стадия Характеристика КФ, мл/мин/1,73м² 

1 Признаки нефропатии, нормальная КФ Выше 90 

2 Признаки нефропатии, легкое снижение КФ 60 – 89 

3 А Умеренное снижение КФ 45 – 59 

3 Б Выраженное снижение КФ 30 -  44 

4 Тяжелое снижение КФ 15 - 29 

5 Терминальная почечная недостаточность Ниже 15 

Примечания: ХБП – хроническая болезнь почек, КФ – клубочковая фильтрация.  

 

Многими исследователями отмечено, что у 

больных с ХБП на начальных стадиях уже выявля-

ются осложнения, такие как: анемия, повышенные 

концентрации фосфора, дефицит железа, увеличе-

ние жесткости сосудов, левожелудочковая гипер-

трофия, коронарная болезнь сердца (КБС), аритмии 

и блокады сердца [6,7-9]. Увеличение распростра-

ненности ХБП требуют разностороннего исследо-

вания, направленные на поиск причин заболеваний 

и профилактика ССО. КФ представляет собой пока-

затель суммарной выделительной, экскреторной и 

другой функции почек. В клинической практике 

функцию почек исследуют с помощью креатинина 

крови. В 2009 г. группой ученых был разработан 

универсальный и точный метод расчета КФ, рабо-

тающий на любой стадии ХБП и у представителей 

всех трех рас – уравнения Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Хотя в кли-

нической практике первой формулой, получившей 

широкое применение, стала формула Cockcroft–

Gault [10]. Это формула проста, однако полученное 

значение необходимо стандартизировать на пло-

щадь тела больного, что затрудняет расчеты. В 2011 

г уравнения CKD-EPI пересмотрено и 3 стадия ХБП 

выделено на две подстадии, 3А и 3Б стадии разли-

чаются между собой не только по величине КФ, но 

и исходам. Уравнению CKD-EPI свойственны 

удобства пользования формулой разработанные 

компьютерными программами и мобильные прило-

жения. Важно подчеркнуть, что расчетные фор-

мулы CKD-EPI и Cockcroft-Gault разработаны для 

взрослых [3,4]. Для оценки функции почек у детей 

используется формула Schwartz. 

Проба Реберга-Тареева используется при сле-

дующих клинических состояниях:  

-тяжелое ожирение; 

-истощение крайней степени; 

-беременность;  

-заболевания мышц;  

-постинсультные больные; 

-вегетарианская диета. 

Проводится проба Реберга–Тареева, основан-

ная на сборе мочи в течение 24 ч. При этом измеря-

ется объем суточной мочи, концентрация креати-

нина в суточной моче и в крови, взятой после завер-

шения пробы [3].  

Креатинин это конечный продукт креатин-

фосфатной реакции в организме человека. Креати-

нин образуется в мышцах и затем выделяется в цир-

куляцию. Креатинин участвует в энергетическом 

обмене мышечной и других тканей [11]. Из орга-

низма креатинин выводится почками с мочой, по-

этому креатинин (его количество в крови) - важный 

показатель деятельности почек [12]. Содержание 

креатинина в крови зависит от объёма мышечной 

массы, поэтому для мужчин норма креатинина как 

правило, выше чем для женщин. Так как объём мы-

шечной ткани быстро не меняется, уровень креати-

нина в крови - величина достаточно постоянная 

[11,12]. Увеличение содержание креатинина кроме 

ХБП наблюдается при обильной мясной диете 

(если повышен в крови и в моче), дегидратации ор-

ганизма, лихорадочных состояниях и физической 

нагрузке [11,12]. Наоборот, уменьшение содержа-

ние креатинина крови встречаются при вегетариан-

ской диете, сниженном потреблении мяса, и голо-

дании, в I и II триместрах беременности [12]. Сле-

дует подчеркнуть, что содержание креатинина как 

показатель функции почек нельзя считать правиль-

ными. Так как, он не лишен недостатков, в частно-

сти на его уровень влияют возраст, пол, раса, масса 

тела, наличие воспалительных заболеваний. Нельзя 

забывать, что чувствительность креатинина как 

снижение почечной функции оставляет желать луч-

шего. Так, уровень креатинина в крови может оста-

ваться в пределах нормальных значений несмотря 

на снижение скорости КФ [13]. В связи с этим пред-

ложен альтернативный способ измерение скорости 

КФ по другим показателям [13]. Еще в прошлом 

веке было предложена оценка уровня КФ по содер-

жанию цистатина С крови [14]. Его преимущество 

по чувствительности перед контролем уровня креа-

тинина крови на много выше [15]. По данным Вель-

кова В.В. цистатин С самый точный показатель 

маркер в оценке КФ [16]. По своим диагностиче-

ским характеристикам значительно превосходит 

креатинина. Дополнительным преимуществам ци-

статина С является, наибольшая чувствительность 

сердечно-сосудистых нарушений [17,18]. Так, у 

больных с ХБП и цереброваскулярными болезнями 

(ЦВБ) отмечено повышение содержания цистатина 

С крови по сравнению с больными ХБП без ЦВБ 

[18]. В другом исследовании цистатин С прямо 

коррелировал с наличием артериальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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гипертензии и обратно с КФ [19]. А также выявлена  

взаимосвязь между цистатином С и индексом 

массы миокарда левого желудочка (ЛЖ). 

Содержание цистатина С была достоверно выше у 

больных  диастолической дисфункцией (ДД) 

миокарда ЛЖ чем у больных без ДД [19]. В про-

спективное исследование у лиц с начальной ста-

дией ХБП цистатин С являлся ранним предиктором 

повреждения почек и имел четкую связь с наруше-

нием почечной функции (олигоурия, анурия, нарас-

тающая азотемия) и умеренно коррелирует с сыво-

роточным креатинином [20]. В настоящее время 

расширяется диагностическая ценность использо-

вание цистатина С и при других патологических со-

стояниях. В частности, у больного с полимиозитом 

отмечено повышение цистатина С крови при нор-

мальном уровне креатинина крови [21]. Lasserson 

D.S. и соавторами (2017) были проанализированы 

первые результаты креатинина, полученные в ре-

зультате исследований, назначенных в рамках пер-

вичной медицинской помощи в течение 6-летнего 

периода [22].  В популяции с населением 600 000 

человек в Оксфордшире, и количество пациентов с 

ХБП стадии 3а без протеинурии [22]. Консерватив-

ная оценка национальной потребности была полу-

чена путем масштабирования населения Оксфорд-

шира к населению страны (распространенность 

ХБП в округе ниже среднего по стране). Доступ-

ность анализа цистатина С определялась с исполь-

зованием национальных баз данных о проведении 

лабораторного анализа. В этом исследовании пока-

зано, что из 600 000 человек было 22 240 человек со 

стабильной 3а стадией ХБП и отсутствием протеи-

нурии. Восемь лабораторий (2,1% британских лабо-

раторий) сообщили о проведении анализа циста-

тина С [22]. Эти данные были обобщены в некото-

рых научных исследованиях, где указано что 

цистатин С перспективный маркер снижение по-

чечной функции в клинической практике [23]. В ра-

боте Tonelle C. et al (1979), Rawlings N.D. (1990), 

Hall A. et al (1995) и Brown W.M. (1997) продемон-

стрированы следующие характеристики цистатина 

С [16]. Во-первых, цистатин С впервые выделен у 

больных с почечной патологией как белок спинно-

мозговой жидкости и мочи [16]. Цистатин С посто-

янной скоростью синтезируется всеми ядро содер-

жащими клетками. Кроме того, он свободно филь-

труется через клубочковую мембрану и 

разрушается под влиянием ферментов в канальце-

вом аппарате почек, а также не выделяется почеч-

ными канальцами. Цистатин С является важным 

внеклеточным ингибитором цистеиновых протеи-

наз [16]. Постоянство продукции цистатина С, как 

и других сходных с ним ингибиторов, предохраняет 

организм от неконтролируемой активации протео-

лиза, которая чревата самыми негативными послед-

ствиями. В силу этих обстоятельств продукция ци-

статина С считается мало зависящей от различных 

факторов: возраста, пола, воспаления, опухолевого 

роста, мышечной массы и степени гидратации ор-

ганизма [14,16]. В Кыргызстане усилиями исследо-

вателей был проведен ряд работ, где показано, что 

цистатин С не только предиктор снижения почеч-

ной функции, но и маркер сердечно-сосудистых 

нарушений на начальной стадии патологии почек 

[15,24,26]. Другие авторы также установили неза-

висимую роль цистатина С в возникновении ослож-

нений ХБП [25]. Кроме того, в ряде исследований 

отмечены достаточно четкие взаимосвязи между 

повышением цистатина С крови и величин КФ, рас-

считанной на его основе, и частотой ССО [24,25]. 

Таким образом, на сегодняшний день оценка почеч-

ной функции с использованием цистатина С при 

ХБП стало приоритетом в клинических исследова-

ниях [26,16]. Тем не менее, нет метода исследова-

ния КФ, с позиции доступности и удобства исполь-

зования. Более точными являются клиренсовые ме-

тоды оценки функции почек – по клиренсу 

экзогенных веществ – инулина. Молекулярная 

масса инулина составляет 5000-6000 и включает це-

почка из 30-35 остатков фруктозы в фуранозной 

форме. Установлено, что инулин не подвергается 

изменению ферментами желудочно-кишечного 

тракта организма человека [27]. Инулин входит в 

группу пищевых волокон и используется в меди-

цине в качестве пребиотика. Кроме того, инсулин 

служит материалом для промышленного получения 

фруктозы. Важно подчеркнуть, что благодаря ма-

лой молкулярной массе и отсутствию специфиче-

ских переносчиков, инулин свободно фильтруется 

в Боуменову капсулу в нефроне [28]. Примеча-

тельно, что инулин не подвергается метаболизму в 

канальцах нефрона и не секретируется. Очевидно, в 

клинической практике используют инулина как по-

казатель фильтрационной способности почки и по-

чечного кровотока [27,28]. Протеинурия. Патологи-

ческая экскреция белка с мочой считается призна-

ком прогрессирования ХБП [3]. Патологическая 

протеинурия связана с повышенной фильтрацией 

плазменных белков через гломерулярные капил-

ляры. Клубочковая протеинурия характерна для 

гломерулонефритов, амилоидозу почек, диабетиче-

ской нефропатии, гипертонической болезни и ише-

мической болезни почек [1,3]. Протеинурия возни-

кающие из-за неспособности проксимальных ка-

нальцев реабсорбировать плазменные 

низкомолекулярные белки, но профильтрованные в 

нормальных клубочках носит канальцевой харак-

тер [1]. Этот вид протеинурии развивается при по-

вышенном образовании плазменных низкомолеку-

лярных белков [3,5]. В частности, легкие цепи им-

муноглобулинов, гемоглобина и миоглобина, 

которые как правило, свободно фильтруются нор-

мальными клубочками в количестве, превышаю-

щем способность к реабсорбции [1]. В норме суточ-

ная экскреция белка с мочой не должна превышать 

150-200 мг. Что касается альбуминурии, то ее повы-

шение с выделяемой мочой не должна быть, более 

10 мг/сут или 10 мг альбумина на гр. креатинина 

[3]. Проблема стратификации альбуминурии и про-

теинурии стала объектом дискуссии во многих кон-

ференциях. Градация альбуминурии показана в таб-

лице №2. Как отмечено, альбуминурия более 2000 

мг/г считается нефротическим и встречается при 

гломерулонефритах [3,5].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD#.D0.9A.D0.BB.D1.83.D0.B1.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.BA
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Таблица 2 

Современная классификация альбуминурии, 2009 г 

Значение Характеристика 

<10 мг/г Оптимальный 

10-20 мг/г Высоконормальный 

30-299 мг/г Высокий 

300-1999 мг/г Очень высокий 

>2000 мг/г  Нефротический 

 

Важно подчеркнуть, что использование терми-

нов «нормоальбуминурия», «микроальбуминурия», 

«макроальбуминурия» в настоящее время пред-

ставляется некорректным [29]. Кроме того, у боль-

ных получающих лечение постоянным диализом 

нет необходимость в индексации альбумину-

рии/протеинурии [3]. Многочисленными исследо-

ваниями подтверждено, что протеинурия рассмат-

ривается как маркер дисфункции почек [1,3,29]. 

Гомоцистеин - аминокислота, в своем составе 

содержит серо [30]. Она является промежуточным 

продуктом регуляторного процесса, т.е. трансмети-

лирования [30]. В норме у здорового человека со-

держание гомоцистеина составляет 5-7 мкмоль/л 

[31]. Увеличение содержание гомоцистеина в крови 

приводит к дисфункции эндотелия [30]. Это свя-

зано с тем, что изменение метилирования в клетке 

приводит к изменению продукцию оксида азота эн-

дотелиям [30,31]. Гомоцистеин повышает чувстви-

тельность клетки к цитотоксическому действию по-

вреждающих агентов и запускает продукцию сво-

бодных кислородных радикалов [32]. 

Гипергомоцистеинемия рассматривается также как 

прокоагулянт и сопровождается повышением риска 

образования тромбов, в том числе в клубочках [30]. 

Доказано, что на начальных стадиях ХБП отмеча-

ется увеличение концентрации гомоцистеина в 

крови. Показано обратная зависимость между уров-

нем КФ и содержанием гомоцистеина крови [32]. В 

патогенезе   прогрессирование ХБП повышенные 

уровни гомоцистеина рассматриваются как фактор 

провоцирующий тубулоинтерстициальный фиброз 

[30,31]. Таким образом, приведенный обзор литера-

туры свидетельствует о том, что в клинической 

практике широкое применение биомаркеров пора-

жение почек улучшает не только верификацию бо-

лезни, но и предупреждает прогрессирование ХБП. 
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Abstract 

The article presents a method for studying the dimensional accuracy of the frames of artificial crowns made 

of lithium disilicate obtained using the KaVo ARCTICA CAD/CAM system from E. max CAD blanks and from the 

blanks of ash-free polymer material C-Cast obtained using the ASIGA Max UV 3D printer from ash-free photo-

polymer material and the traditional method of pressing. Based on the research, we have concluded that the most 
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dimensional accuracy is obtained by artificial crown frames made using digital technologies compared to the 

frames of artificial crowns obtained using traditional pressing technology. 

Аннотация 

В статье представлены результаты изучения размерной точности каркасов искусственных коронок 

из дисиликата лития, полученных с помощью CAD/CAM-системы KaVo ARCTICA из заготовок E.max CAD 

и беззольного полимерного материала C-Cast, полученных с применением 3D принтера ASIGA Max UV из 

беззольного фотополимерного материала и традиционного метода прессования. На основании проведен-

ных исследований сделан вывод о том, что наибольшей размерной точностью обладают каркасы искус-

ственных коронок, изготовленные с использованием цифровых технологий в сравнении с каркасами искус-

ственных коронок, полученными по технологии прессования. 

 

Keywords: digital impressions, CAD/CAM, intraoral scanner, dimensional accuracy of the frames of artifi-

cial crowns. 

Ключевые слова: цифровые оттиски, CAD/CAM, внутриротовой сканер, размерная точность кар-

касов искусственных коронок. 

 

Введение 

Системы автоматизированного проектирова-

ния и автоматизированного производства 

(CAD/CAM) быстро завоевали популярность среди 

врачей стоматологов и зубных техников в течение 

последних нескольких десятилетий. Внедрение в 

клиническую практику систем внутриротовых ла-

зерных сканеров, позволяющих получать цифровые 

изображения зубных рядов [1, 2, 3], способствовало 

широкому внедрению цифровых технологий в сто-

матологию. На современном этапе развития орто-

педической стоматологии существует два цифро-

вых метода изготовления несъемных протезов из 

дисиликата лития - субтрактивный с помощью 

CAD/CAM-систем [5, 6] и аддитивный с помощью 

3D принтеров [4, 6]. При аддитивном методе воз-

можно изготовление репродукции несъемного про-

теза из фотополимерного материала с последую-

щей заменой на литьевую керамику методом прес-

сования. С помощью CAD/CAM-систем возможно 

не только изготовление репродукции несъемного 

протеза из беззольно выгараемого полимерного ма-

териала, но и фрезерование ортопедических кон-

струкций из предназначенного для фрезерно-шли-

фовального станка заготовки дисиликата лития. 

Научных публикаций, посвященных сравнитель-

ной оценке размерной точности каркасов искус-

ственных коронок из дисиликата лития, получен-

ных с помощью современных цифровых техноло-

гий недостаточно, что явилось обоснованием 

необходимости проведения данного исследования. 

Цель исследования: изучить размерную точ-

ность каркасов искусственных коронок из дисили-

ката лития IPS e.max, изготовленных с помощью 

традиционных и цифровых технологий. 

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

 

Материалы и методы исследования. Для 

изучения размерной точности каркасов искусствен-

ных коронок из дисиликата лития IPS e.max (Ivoclar 

Vivadent, Лихтенштейн), изготовленных с помо-

щью традиционных и цифровых технологий, нами 

была разработана специальная схема проведения 

исследования (рис. 1), в которой была использована 

экспериментальная модель (рис. 2А) с подготов-

ленным под искусственную коронку зубом с цирку-

лярным уступом в виде желоба. 
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На первом этапе были получены 10 цифровых 

изображений экспериментальной модели с помо-

щью внутриротового лазерного сканера iTero 

Cadent (США). В программном обеспечение 

DentalCAD 2.2 Valletta проводили моделирование 

10 каркасов искусственных коронок. На втором 

этапе в фрезерно-шлифовальном станке KaVo 

ARCTICA Engine из заготовок дисиликата лития 

E.max CAD были изготовлены 10 каркасов искус-

ственных коронок (рис. 2С), из заготовок беззоль-

ного полимерного материала KaVo ARCTICA C-

Cast были получены 10 репродукций каркасов ис-

кусственных коронок (рис. 2Б).  

 
Рис. 2. А. Экспериментальная модель. Б. Фрезерованные репродукции каркасов искусственных коронок 

из заготовок беззольного полимерного материала KaVo ARCTICA C-Cast .  

С. Фрезерованные каркасы искусственных коронок из заготовок дисиликата лития E.max CAD 

 

С помощью 3D принтера Asiga Max UV мето-

дом стереолитографии (SLА) были изготовлены 10 

репродукций каркасов искусственных коронок 

(рис. 3) из фотополимерного материала Freeprint 

cast UV (DETAX, Германия). Затем методом прес-

сования с помощью печи для обжига керамических 

заготовок Programat EP 5010 были получены из из-

готовленных ранее в CAD/CAM-системе и 3D 

принтере репродукций 20 каркасов искусственных 

коронок из дисиликата лития IPS e.max. 

 
Рис.3. А. 3D принтер Asiga Max UV. Б. Репродукции каркасов искусственных коронок, полученные с по-

мощью 3D принтера Asiga Max UV 

 

На третьем этапе с экспериментальной модели 

были получены 10 двухслойных одноэтапных А-

силиконовых оттисков (Express STD, Express XT 

Regular Body, 3M ESPE, США) и изготовлены раз-

борные модели из высокопрочного гипса Fujirock 

(GC, Япония). Затем создавали восковые репродук-

ции каркасов искусственных коронок, моделиро-

вали литники, формовали в опоку, выплавляли воск 

и изготавливали с помощью печи для прессования 

и обжига керамических заготовок Programat 

EP5010 10 каркасов искусственных коронок из 

дисиликата лития IPS e.max. 

На следующем этапе исследования проводили 

совмещение цифрового изображения культи зуба 

2.7 экспериментальной модели с цифровыми изоб-

Б 

А С 

Б А 
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ражениями каркасов искусственных коронок, полу-

ченных традиционным способом прессования и с 

цифровыми изображениями каркасов искусствен-

ных коронок, полученных с применением цифро-

вых технологий. Совмещение цифровых изображе-

ний в программном обеспечении DentalCAD 2.2 

Valletta осуществляется автоматически: программа 

в трехмерной системе координат самостоятельно 

распознает идентичные точки, по которым и проис-

ходит наложение двух исследуемых виртуальных 

объектов.  

В результате наложения цифровых изображе-

ний на цифровой культе зуба 2.7 появляются цвето-

вые поля (рис. 4). Каждый цвет соответствует опре-

деленной величине расхождения между совмещен-

ными цифровыми изображениями (рис.5). 

 
Рис 4. Совмещенные цифровые изображения с цветовыми полями 

 
Рис.5.  Цветовая шкала для определения величины расхождения между цифровыми изображениями 

 

Из программного обеспечения Dental CAD 2.2 

Valletta полученные совмещенные виртуальные 

изображения были экспортированы в компьютер-

ное программное приложение 3D PDF (Adobe 

Acrobat Document) в стандартных позициях: мези-

ально-контактная, дистально-контактная, язычная, 

вестибулярная и окклюзионная поверхности. Ли-

нейные размеры данных объектов во всех случаях 

были одинаковыми. На каждой поверхности культи 

зуба был выделен участок определенной площади 

для измерения внутри него цветовых полей (табл.1) 

 

 

Таблица 1. 

Выбранные для анализа участки на разных поверхностях культи 2.7 

Вид поверхности культи Площадь (кв. мм) 

Мезиально-контактная поверхность 

 

2372,85 

Дистально - контактная поверхность 

 

3007,70 
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Язычная поверхность 

 

1910,74 

Вестибулярная поверхность 

 

2145,52 

Окклюзионная поверхность 

 

723,53 

Суммарная площадь всех поверхностей 10160,34 

 

На каждой поверхности культи в выделенном 

участке проводили измерение площади цветовых 

полей, соответствующих следующим диапазонам 

расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями: 0,00 – 0,02 мм (цветовое поле си-

него цвета), 0,02-0,05 мм (цветовое поле зеленого 

цвета), 0,05-0,08 мм (цветовое поле желтого цвета), 

0,08-0,1 мм (цветовое поле оранжевого цвета) и бо-

лее 0,1 мм (цветовое поле малинового цвета).  При 

выделение цветового поля программа 3D PDF авто-

матически рассчитывает площадь данного участка 

(рис. 6). Всего в компьютерной программе 3D PDF 

были проведены измерения 40 совмещенных циф-

ровых изображений, результаты которых записы-

вали в таблицы для последующего анализа.  

 
Рис. 6. Измерение площади цветовых полей совмещенного цифрового изображения каркаса искусствен-

ной коронки и культи зуба 2.7 экспериментальной модели в компьютерной программе 3D PDF 

 

Результаты исследования.  Средние значе-

ния измерений совмещенных цифровых изображе-

ний каркасов искусственных коронок, изготовлен-

ных различными методами, и культи зуба 2.7 экс-

периментальной модели представлены в таблице 2, 

рис. 7, 8. 
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Таблица 2. 

Результаты измерений совмещенных цифровых изображений 

Метод изготовления 

искусственных коро-

нок 

Площадь (кв. мм), соответствующая определенному диапазону расхождения 

между совмещенными цифровыми изображениями временных искусственных 

коронок и культей зуба 4.7 экспериментальной модели  

Диапазоны расхождения между совмещенными цифровыми изображениями  

0,00-0,02 мм 0,02-0,05 мм 0,05-0,08 мм 0,08 - 0,1 мм Более 0,1 мм 

KaVo ARCTICA Emax 

CAD 
3462,23 4494,95 1635,39 555,88 11,89 

KaVo ARCTICA C-Cast 3341,70 4530,98 1640,51 619,78 27,375 

3D принтер ASIGA 3413,555 4469,356 1655,601 570,133 51,695 

Традиционная техноло-

гия прессования 
2321,946 2513,619 4633,646 633,243 57,886 

 

Рис. 7. Диаграмма распределения процентного соотношения площадей цветовых полей совмещенных 

цифровых изображений каркасов искусственных коронок и цифрового изображения культи зуба 2.7 экс-

периментальной модели. Методы изготовления каркасов: А - CAD/CAM KaVo ARCTICA из заготовок 

E.max CAD; Б – создание репродукций каркасов в CAD/CAM KaVo ARCTICA из заготовок C-Cast; С- со-

здание репродукций каркасов в 3D принтере ASIGA Max UV; Д – традиционный способ прессования ли-

тьевой керамики без использования цифровых технологий 
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0,1%
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33,6%
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16,3%
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3D принтер ASIGA

22,9%

24,7%45,6%

6,2%
0,6%

Технология прессованияС Д 
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Рис. 8. Гистограмма распределения соотношения площадей цветовых полей совмещенных цифровых 

изображений каркасов искусственных коронок, изготовленных различными методами, и цифрового 

изображения культи зуба 2.7 экспериментальной модели 

 

Результаты исследования показали, что для 

каркасов искусственных коронок, полученных с по-

мощью CAD/CAM-системы KaVo ARCTICA из за-

готовок E.max CAD, наибольший процент (44,2%) 

площади виртуальной поверхности совмещенных 

цифровых изображений каркасов и культи зуба 2.7 

экспериментальной модели соответствует диапа-

зону 0,02-0,05 мм расхождения между ними. 

Для каркасов искусственных коронок, полу-

ченных с применением CAD/CAM-системы KaVo 

ARCTICA из заготовок беззольного полимерного 

материала C-Cast, наибольший процент (44,6%) 

площади виртуальной поверхности совмещенных 

цифровых изображений каркасов и культи зуба 2.7 

экспериментальной модели соответствует диапа-

зону 0,02-0,05 мм расхождения между ними. 

Для каркасов искусственных коронок, полу-

ченных с применением 3D принтера ASIGA Max 

UV из беззольного фотополимерного материала, 

наибольший процент (44,0%) площади виртуаль-

ной поверхности совмещенных цифровых изобра-

жений каркасов и культи зуба 2.7 эксперименталь-

ной модели соответствует диапазону 0,02-0,05 мм 

расхождения между ними. 

Для каркасов искусственных коронок, изготов-

ленных по традиционной технологии прессования 

без применения цифровых технологий, наиболь-

ший процент (45,6,0%) площади виртуальной по-

верхности совмещенных цифровых изображений 

каркасов и культи зуба 2.7 экспериментальной мо-

дели соответствует диапазону 0,05-0,08 мм расхож-

дения между ними. 

Полученные нами данные, позволили сделать 

вывод о том, что, наибольшей размерной точно-

стью обладают каркасы искусственных коронок из 

дисиликата лития, изготовленные с использова-

нием цифровых технологий (CAD/CAM-системы 

KaVo ARCTICA, внутриротовой лазерный сканер 

iTero Cadent и 3D принтер ASIGA Max UV) по срав-

нению с искусственными коронками, полученными 

по традиционной технологии прессования.  

В этом плане представляет интерес исследова-

ние H.M. Fathi et al. [7], в котором авторы не вы-

явили значительного различия в размерной точно-

сти металлических искусственных коронок, изго-

товленных методом литья по репродукциям, 

полученным тремя различными способами – тради-

ционным с помощью наслоения воска, фрезерова-

нием и с помощью 3D принтера по технологии сте-

реолитографии, причем протезы, полученные с 

применением аддитивных технологий были не-

сколько более точными. 

Заключение. Результаты нашего исследова-

ния свидетельствуют о высокой размерной точно-

сти каркасов искусственных коронок из дисиликата 

лития, изготовленных с помощью современных 

цифровых технологий, в сравнении с каркасами ис-

кусственных коронок, изготовленными традицион-

ным методом прессования. 
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Abstract 

Pletnev drops No. 1B and No. 60 are highly effective in the combined treatment of ovarian follicular cysts for 

12 months of administration according to the scheme: drug No. 60 inside 2 drops, when dissolved in 50 ml of 

boiled water at room temperature 1 time a day before meals for 20 minutes; drug No.1B was administered in-

travaginally 5 drops (0.25 ml), when dissolved in 70 ml of warm (37°-38°C) saline solution 1 time a day in the 

morning. 

After combined therapy with drugs No. 1B and No. 60 in 20 (100%) patients, ultrasound examination of 

ovarian cysts did not determine. 

Pletnev drops No. 1B and No. 60 do not cause undesirable side effects, are well tolerated, do not cause 

addiction and have the ability to be used for a long time. 

Аннотация 

Капли Плетнева №1В и №60 проявляют высокую эффективность при комбинированном лечении фол-

ликулярных кист яичника в течение 12 месяцев приема по схеме: препарат №60 внутрь по 2 капле, при 

растворении в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в день утром до еды за 20 минут; 

препарат №1В вводили интравагинально по 5 капель (0,25 мл), при растворении в 70 мл теплого (37°-

38°С) физиологического раствора 1 раз в сутки утром. 

После проведения комбинированной терапии препаратами №1В и №60 у 20 (100%) пациенток уль-

тразвуковое исследование кисты яичников не определило. 

Капли Плетнева №1В и №60 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо перено-

сятся, не вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения. 

 

Keywords: ovarian follicular cysts, Pletnev drops No. 1B, Pletnev drops No. 60, doctor Pletnev. 

Ключевые слова: фолликулярные кисты яичников, капли Плетнева №1В, капли Плетнева №60, док-

тор Плетнев. 

 

Актуальность проблемы. Фолликулярные 

кисты яичников представляют собой наиболее рас-

пространенную патологию у женщин репродуктив-

ного возраста. Среди доброкачественных новообра-

зований яичников на их долю, по данным отече-

ственных и зарубежных авторов, приходится до 

80% случаев. Эти образования возникают у жен-

щин в любом возрасте.  

Несмотря на определенные успехи в профи-

лактике, диагностике и лечении фолликулярных 

кист яичников, количество женщин этим заболева-

нием растет. Вот почему проблема разработки и 

применения эффективных и безопасных препара-

тов, обладающих иммуномодулирующими, анти-

микробными, противовирусными, противовоспали-

тельными и ангиопротекторными свойствами явля-

ется на сегодняшний день актуальной. 
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Исходя из вышесказанного, задачей настоя-

щего клинического наблюдения являлась оценка 

эффективности применения препаратов №1В и 

№60 при комбинированном лечении фолликуляр-

ных кист яичников. 

Препарат №1В является комплексным расти-

тельным препаратом внутриаптечного изготовле-

ния, запатентованным в России (Патент РФ на 

изобретение №2553308 от 14.01.2014), для получе-

ния которого используются листья крапивы дву-

домной – Folia Urticae dioicae, семейство крапивные 

– Urticaceae. 

Препарат №60 является комплексным расти-

тельным препаратом внутриаптечного изготовле-

ния, запатентованным в России (Патент РФ на 

изобретение №2589262 от 27.05.2015), для получе-

ния которого используются плоды тмина обыкно-

венного – Fructus Cari carvi, семейство зонтичные – 

Apiaceae; столбики с рыльцами кукурузы обыкно-

венной – Styli Cum Stigmatis Zeae maydis, семейство 

злаки – Gramineae; корни лопуха большого – 

Radices Arctii lappa, семейство сложноцветковые – 

Compositae. 

Материалы и методы. 

Лечение препаратами №1В и №60 проводили 

на базе медицинского центра ООО «Здравушка» (г. 

Старая Купавна, Московской области). 

После письменного согласия терапию прохо-

дили 20 пациенток с фолликулярными кистами яич-

ников. Возраст обследованных составил от 18 до 50 

лет. Критерии исключения из лечебной программы: 

наличие острой генитальной, тяжелой экстрагени-

тальной патологии; злокачественных новообразо-

ваний; беременности; прием эстроген-гестагенных 

препаратов. Предварительно были получены об-

щие медико-биологические данные о пациентках.  

Методы специального объективного обследо-

вания включали изучение анамнестических данных 

и гинекологическое исследование. Лабораторные 

исследования включали общий и биохимический 

анализ крови. В первую фазу менструального цикла 

гормональное обследование состояло из определе-

ния уровней фолликулостимулирующего гормона 

(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролак-

тина, эстрадиола, тестостерона, во вторую фазу 

менструального цикла – из определения уровня 

прогестерона с помощью иммуноферментного и 

иммунофлуоресцентного методов с использова-

нием тест-систем SUNRISE фирмы TECAN. Боль-

ным проведено бимануальное исследование и уль-

тразвуковое сканирование с помощью аппарата 

SonoScape-8000 (Китай) с использованием эндова-

гинального конвексного датчика частотой 7,5 МГц. 

Физикальный осмотр (самочувствие больных, 

вес, температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца, 

АД, пульс, состояние и функции печени и селе-

зенка, наличие дизурических явлений и отеков, со-

стояние слизистых оболочек и кожных покровов и 

др.) и контроль лабораторных показателей общего 

и биохимического анализа крови проводили до 

назначения препаратов №1В и №60, через 3, 6, 9 и 

12 месяцев от начала приема препаратов.  

Клиническую эффективность препаратов №1В 

и №60 оценивали по следующим критериям: сроки 

уменьшения размеров фолликулярных кист яични-

ков или их исчезновение, отсутствие болевого син-

дрома, восстановление менструального цикла, ди-

намика показателей общего и биохимического ана-

лиза крови.  

В качестве параметров безопасности учиты-

вали возможность появления нежелательных явле-

ний, изменения показателей общего и биохимиче-

ского анализа крови. 

Результаты и обсуждение. 

Лечение проходили 20 пациенток с фоллику-

лярными кистами яичников в возрасте от 18 до 50 

лет. С письменного согласия пациенткам были 

назначены капли Плетнева по следующей схеме: 

препарат №60 внутрь по 2 капле, при растворении 

в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры 1 

раз в день утром до еды за 20 минут. Препарат №1В 

вводили интравагинально по 5 капель (0,25 мл), при 

растворении в 70 мл теплого (37°-38°С) физиологи-

ческого раствора 1 раз в сутки утром. Препараты 

№1В и №60 вводили в течение 12 месяцев. 

При сборе анамнеза регулярный менструаль-

ный цикл зафиксирован у 14 (70%) пациенток и 

нарушение менструального цикла по типу олигооп-

соменорреи отмечено у 6 (70%) больных. У 7 (35%) 

женщин в анамнезе были указания на эндометрит. 

Болевой синдром установлен у 8 (40%) пациенток. 

У пациенток также отмечалась высокая ча-

стота хронических воспалительных заболеваний: 

ринит (100%), тонзиллит (30%), ОРВИ (40%). Ис-

следование показателей гормонов у пациенток не 

выявило отклонение от нормы. 

При проведении бимануального исследования 

фолликулярные кисты пальпировались сбоку от 

матки у 10 (50%) пациенток и кпереди от матки у 

10 (50%) женщин. Кисты прощупывались в виде 

безболезненных гладких плотных малоподвижных 

эластических образований округлой формы. Фол-

ликулярные кисты локализовались в 9 (45%) слу-

чаях в левом, в 11 (55%) случаях в правом яичнике. 

При ультразвуковом сканировании определя-

лись круглые однокамерные образования с одно-

родным содержимым, с тонкими стенками и разме-

рами от 3 до 6 см в диаметре. 

Во время проведения терапии препаратами 

№1В и №60 у пациенток исчезли боли внизу жи-

вота и восстановилась менструальная функция. 

Улучшение клинической картины заболевания от-

мечено у 20 (100%) пациенток. После проведенного 

лечения во время контрольного ультразвукового 

исследования у 20 (100%) пациенток не определя-

лись кисты яичников. 

Во время применения КП №1В и №60 в лече-

нии пациенток с фолликулярными кистами яич-

ника, препараты не проявляли нежелательных по-

бочных эффектов и аллергических реакций, хо-

рошо переносился, что подтверждено 

гематологическими показателями и данными био-

химических исследований крови (таблицы 1 и 2). 
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Таблица 1 

Показатели клинического анализа крови у больных, принимавших препараты №1В и №60 (M ± m) 

Параметр Результат до лечения 

(n = 20) 

Результат после лечения 

(n = 20) 

Норма Ед. изм. 

Лейкоциты 9,85±0,56 5,1±0,31 4,0-9,0 109/л 

Эритроциты 3,9±0,16 4,45±0,13 Ж: 3,7-4,7 1012/л 

Гемоглобин 98,8±7,16 128,1±3,35 Ж:115-145 г/л 

Тромбоциты 210,9±18,34 295,25±17,44 150-350 109/л 

Палочкоядерные 1,0 1,0 1-5 % 

Сегментоядерные 48,9±1,34 63,15±1,34 47-72 % 

Эозинофилы 4,15±0,45 1,0 1-5 % 

Базофилы 1,0 1,0 0-1 % 

Лимфоциты 31,75±1,34 26,0±1,12 19-37 % 

Моноциты 13,2±1,12 7,85±0,89 3-11 % 

СОЭ 23,7±3,13 6,85±0,67 Ж: 0-20 мм/час 

 

Таблица 2 

Показатели биохимического исследования крови у больных, принимавших препараты  

№1В и №60 (M ± m) 

Показатель  Результат до лечения 

(n = 20) 

Результат после лечения 

(n = 20) 

Норма Ед. изм. 

Общий белок 77,15±1,45 76,35±2,46 65-85 г/л 

Билирубин общий 18,85±1,92 17,15±1,12 5-21 мкМ/л 

Холестерин общий 5,37±0,22 4,81±0,11 0-5,2 мМ/л 

АСТ 33,7±5,59 27,8±3,8 до 40 ед/л 

АЛТ 33,55±3,8 24,55±2,46 до 40 ед/л 

Щелочная фосфатаза 62,8±4,03 59,9±2,69 53-128 ед/л 

α-амилаза 49,45±4,92 65,75±5,37 25-125 ед/л 

Креатинин 75,15±2,69 80,05±1,79 62-115 мкМ/л 

Мочевина 4,67±0,49 5,64±0,34 2,1-7,1 мМ/л 

Триглицериды  0,86±0,08 1,02±0,1 0-1,71 мМ/л 

ГГТ 26,35±2,69 20,5±1,34 <32 ед/л 

Глюкоза 5,62±0,27 5,17±0,13 3,89-5,83 мМ/л 

 

Таким образом, препараты №1В и №60 прояв-

ляют высокую эффективность при комбинирован-

ном лечении фолликулярных кист яичника в тече-

ние 12 месяцев приема по схеме: препарат №60 

внутрь по 2 капле, при растворении в 50 мл кипяче-

ной воды комнатной температуры 1 раз в день 

утром до еды за 20 минут; препарат №1В вводили 

интравагинально по 5 капель (0,25 мл), при раство-

рении в 70 мл теплого (37°-38°С) физиологического 

раствора 1 раз в сутки утром. 

После проведения комбинированной терапии 

препаратами №60 и №1В у 20 (100%) пациенток 

ультразвуковое исследование кисты яичников не 

определило. 

Препараты №1В и №60 не вызывают нежела-

тельных побочных эффектов, хорошо переносятся, 

не вызывают привыкания и обладают возможно-

стью длительного назначения. 

Выводы. 

Препарат №60 при клиническом изучении при 

назначении внутрь и препарат №1В при инраваги-

нальном назначении показали высокую эффектив-

ность при комбинированном лечении пациенток с 

фолликулярными кистами яичников. 
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Abstract 

Many diseases, which are accompanied by disorders of protein and aminoacid metabolism, have been re-

ported todaу. In order to restore their balance, the supply of aminoacids and other biologically active substances, 

as well as the use of drugs capable of stimulating protein synthesis, that is, have an anabolic effect, is required. It 

is advisable to use herbal remedies in this regard. The purpose of this work was to determine the effective dose of 

dry extract from spinach of garden leaves in conditions of complete starvation of rats. The experiments were 

performed on white rats that were fasted for 2 days but with free access to water. Several groups of animals on 

the background of starvation received a dry extract of spinach of vegetable leaves at doses of 50 mg / kg, 100 mg 

/ kg and 150 mg / kg body weight. The extract at dose of 100 mg / kg has been found to have a positive effect on 

the body weight of the animals, and also restores daily diuresis in conditions of food deprivation. At the same 

dose, this extract increases the protein content in the serum, liver and muscles of animals, and inhibits the activity 

of oxidation processes in the body and restores the activity of the enzyme link of the antioxidant system. The results 

of the studies allow us to determine the dose of extract 100 mg / kg as the minimum active dose exhibiting anabolic 

and antioxidant activity and to propose further study of the pharmacological activity of the extract at this dose 

Анотація 

На сьогодні зареєстровано багато захворювань, які супроводжуються порушеннями обміну білків та 

амінокислот. З метою відновлення їх балансу необхідно надходження ззовні амінокислот та інших 

біологічно активних речовин, а також  використання лікарських засобів, здатних стимулювати синтез 

білка, тобто чинити анаболічну дію.  Доцільним в цьому плані є використання рослинних лікарських за-

собів. Метою даної роботи було визначення ефективної дози сухого екстракту зі шпинату городнього 

листя  в умовах повного голодування щурів. Експерименти проведені на білих щурах, які знаходились на 

голодуванні протягом 2 діб, але з вільним доступом до води. Декілька груп тварин на тлі голодування 

отримували сухий екстракт зі шпинату городнього листя в дозах 50 мг/кг, 100 мг/кг та 150 мг/кг маси 

тіла. Встановлено, що екстракт у дозі 100 мг/кг проявляє позитивний вплив на масу тіла тварин, а та-

кож відновлює добовий діурез в умовах харчової депривації. У цій же дозі екстракт призводить до підви-

щення вмісту білка у сироватці  крові, печінці та м'язах тварин, а також пригнічує активність 

окиснювальних процесів в організмі та відновлює активність ензимної ланки антиоксидантної системи. 

Результати досліджень дозволяють визначити дозу екстракту 100 мг/кг як мінімально діючу дозу, що 

проявляє анаболічну та антиоксидантну дію, та  запропонувати подальше дослідження фармакологічної 

активності екстракту в цій дозі. 

 

Keywords: vegetable spinach, dry extract, food deprivation, anabolic action 

Ключові слова: шпинат городній, сухий екстракт, харчова депривація, анаболічна дія 

 

Відомо, що практично кожне відхилення у 

функціональному стані організму спричиняє різно-

манітні зміни в метаболізмі білків. Порушення ме-

ханізмів біосинтезу білка та різних рівнів регуляції 

активного метаболізму може бути пусковим факто-

ром у генезі багатьох патологічних процесів і захво-

рювань, а також супровідних симптомів і син-

дромів [7]. 

Порушення обміну білків спричинюється різ-

ними чинниками: недостатнім харчуванням, пору-

шенням перетравлювання в шлунку, кишківнику 
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білків, порушенням всмоктування амінокислот, по-

рушенням синтезу в організмі та виділення кінце-

вих продуктів їх обміну – аміаку, сечовини, креа-

тиніну, сечової кислоти,  порушенням обміну між 

печінкою і кров’ю, порушенням обміну амінокис-

лот у органах і тканинах [7]. 

Окрім того, стресові ситуації для організму, зо-

крема гострі (інфаркт міокарду, гепатит В) та 

хронічні (аутоімунні, ниркова недостатність, цироз 

печінки) захворювання внутрішніх органів і систем 

різноманітної етіології призводять до гіпопро-

теїнемії, і як наслідок – функціональних та ор-

ганічних порушень [10]. 

З метою відновлення білкового балансу під час 

таких станів необхідно по-перше – адекватне над-

ходження до організму ззовні амінокислот та інших 

біологічно активних речовин та амінокислот-ко-

ректорів білкового обміну, а по-друге – викори-

стання лікарських засобів, здатних стимулювати 

синтез білка, тобто чинити анаболічну дію.  

Насьогодні накопичено достатній позитивний 

досвід вивчення й терапевтичного застосування 

препаратів, які містять амінокислоти. Амінокис-

лотні суміші все ширше застосовують як високое-

фективні та малотоксичні препарати при захво-

рюваннях людини для корекції гіпопротеїнемій 

різного походження, стимуляції компенсаторно-

адаптаційних процесів, які вимагають активації біл-

кового анаболізму [10]. Використання анаболічних 

засобів спрямоване на стимуляцію процесів син-

тезу білка та його регенерацію, тобто на приско-

рення утворення та оновлення структурних частин 

клітин і тканин, у першу чергу крові і м'язів. 

Тому, пошук нових фармакологічних засобів 

для корекції білкових порушень є актуальною про-

блемою сучасної фармакології та медицини. 

Однією з патологічних моделей, що викори-

стовуються під час доклінічних досліджень із ме-

тою оцінки анаболічної активності, є харчова де-

привація [5]. При повному голодуванні у щурів спо-

стерігаються порушення метаболічних процесів: 

пригнічення анаболізму та генералізоване підви-

щення катаболізму білків. 

Зважаючи на вищевикладене, привертає увагу 

комплекс біологічно активних речовин, який 

міститься в шпинату городньому листі. Рослина 

широко культивується в Україні, що зумовлює її 

достатню сировинну базу. 

Метою даної роботи було визначення ефектив-

ної дози сухого екстракту зі шпинату городнього 

листя в умовах повного голодування щурів. 

Експерименти проведені на 30 білих щурах-

самцях масою тіла 180-200 г. Тварини протягом 2 

діб знаходилися в умовах абсолютного харчового 

голодування при достатньому доступі води. Для 

визначення ефективної дози сухого екстракту зі 

шпинату городнього листя експериментальних тва-

рин розподілили на 5 груп: 1-ша група – тварини 

контрольної групи (забір крові, сечі та органів ро-

били до початку експерименту); 2-а група – тва-

рини, які протягом 2 діб були на голоді з вільним 

доступом до води; 3-я група – щури, які на тлі голо-

дування отримували сухий екстракт зі шпинату 

листя (СЕШЛ) в дозі 50 мг/кг маси тіла та вільний 

доступ до води; 4-а група –  щури, які на тлі голо-

дування отримували СЕШЛ в дозі 100 мг/кг маси 

тіла та вільний доступ до води; 5-а група – щури, 

які на тлі голодування отримували СЕШЛ в дозі 150 

мг/кг маси тіла та вільний доступ до води.   

СЕШЛ отриманий у Національному фармацев-

тичному університеті на кафедрі хімії природніх 

сполук. Технологія його виготовлення та визна-

чення діючих речовин, зокрема вміст білка та віль-

них амінокислот, були проведені під керівництвом 

проф. Журавель І.О. Екстракт одержували за мето-

дикою: у співвідношенні 1:5 (подрібнена сировина 

та екстрагент). 10,0 г сировини заливали 0,1 М 

NaOH та 30 хв інтенсивно перемішували. Отриману 

витяжку випарювали на роторному апараті до су-

хого залишку. Для запобігання денатурації сполук 

білкової природи, випарювання проводили при 

температурі не вище 30°С. В екстракті було визна-

чено вміст вільних та зв’язаних амінокислот, 

полісахаридів, флавоноїдів та поліфенольних спо-

лук. 

Через 2 доби від початку голодування тварин 

піддавали евтаназії під тіопенталовим наркозом. На 

дослідження брали сироватку крові та печінку щу-

рів усіх дослідних груп. При проведенні експери-

менту дотримувались усіх правил Конвенції із за-

хисту хребетних тварин [11]. 

У експериментальних тварин усіх груп перед 

початком дослідження і через 2 дні голодування 

визначали такі показники: масу тіла та добовий 

спонтанний діурез. 

Для досліджень використовували сироватку 

крові та печінку дослідних щурів. Кров забирали із 

серця тварин, яку центрифугували при частоті 

обертання '1100 g впродовж 30 хв. Отриману сиро-

ватку крові (надосадову рідину) використовували 

для проведення досліджень. Відібрану печінку (250 

мг), використовували для отримання гомогенату за 

допомогою гомогенізатора магнітного Silent 

Crusher S після попередньої перфузії з 2,5 мл 

фізіологічного розчину. Активність окиснюваль-

них процесів та стан антиоксидантної системи 

оцінювали за вмістом ТБК – активних продуктів 

(ТБК-АП) [4] та активністю каталази (КТ) [3] у си-

роватці крові, м'язах та печінці щурів.  Окрім того, 

у сироватці крові визначали вміст загального білка 

[1] та сечовини [1], у гомогенаті печінки та м'язах – 

вміст білка.   

Для статистичної обробки даних використо-

вували параметричні (за Стьюдентом) та непара-

метричні (Вілкоксоном) методи дослідження. 

Вірогідні зміни вважали при р≤0,05 [12]. 

Результати впливу СЕШЛ на масу тіла щурів 

на тлі харчової депривації наведено у табл. 1. Їх 

аналіз свідчить про те, що дефіцит маси тварин в 

умовах повного голодування протягом 2-ох днів 

становив (12,2) г, отже, голодування призводить до 

генералізованого катаболізму. При цьому, оче-

видно, зниження загальної маси тіла здійснюється, 

в першу чергу, за рахунок жирової тканини та 

розпаду білків скелетної мускулатури [9]. 
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Таблиця 1 

Динаміка маси тіла та добовий діурез у щурів, які отримували сухий екстракт зі шпинату листя на 

тлі дводенного голодування (М±m;  n=6) 

Групи тварин Маса тіла, г Добовий діурез, мл 

Контрольна група (до голодування) 190,6±4,2 4,2±0,2 

Тварини, які голодували 2 дні 178,4±4,1 2,8±0,2* 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 50 мг/кг 180,0±3,3 3,0±0,2 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 100 мг/кг 186,7±4,2 3,8±0,1** 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 150 мг/кг 188,8±2,1 4,0±0,2** 

Примітка: *- вірогідні зміни між тваринами контрольними та тими, які знаходилися на голодуванні; ** - 

вірогідні зміни між тваринами, що голодували та тваринами, які отримували на тлі голодування СЕШЛ   

 

Експериментально встановлено, що в умовах 

голоду в групах тварин, які отримували СЕШЛ 

відбувалося збільшення загальної маси тіла по 

відношенню до групи тварин, які його не отри-

мували. Досліджуваний нами екстракт призвів до 

більш вираженого збільшення маси тіла тварин в 

дозах 100 та 150 мг/кг маси тіла. 

В умовах харчової депривації СЕШЛ сприяє 

збереженню діуретичної функції, про що свідчить 

збільшення добового діурезу у щурів після застосу-

вання його в дозах 100 та 150 мг/кг. У тварин, що 

знаходились на повному голоді добовий діурез че-

рез 2 дні знизився в 1,5 раза. Після застосування 

СЕШЛ у дозі 100 мг/кг даний показник підвищився 

в 1,36 раза, а після застосування екстракту в дозі 

150 мг/кг – в 1,43 раза. 

Результати, одержані при визначенні загаль-

ного білка в сироватці крові, м’язах та печінці 

(табл. 2), також свідчать, що дослідний екстракт 

стимулює анаболічні процеси. 

Таблиця 2 

Вміст загального білка у сироватці крові (г/л), печінці та м'язах (г/кг) щурів, які отримували 

сухий екстракт зі шпинату листя на тлі дводенного голодування (М±m;  n=6) 

Групи тварин Сироватка крові Печінка М'язи 

Контрольна група (до голодування) 58,75±2,03 23,88±0,67 24,31±0,28 

Тварини, які голодували 2 дні 51,28±1,40* 19,65±0,55* 18,90±0,26* 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 50 мг/кг 51,86±0,71 19,70±0,40 19,50±0,24 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 100 мг/кг 56,32±0,45** 22,88±0,55** 22,24±0,23** 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 150 мг/кг 57,05±0,37** 24,13±0,40** 22,50±0,38** 

Примітка: *- вірогідні зміни між тваринами контрольними та тими, які знаходилися на голодуванні; ** - 

вірогідні зміни між тваринами, що голодували та тваринами, які отримували на тлі голодування СЕШЛ  

 

Після 2-денного голодування у сироватці крові 

щурів вміст загального білка знизився на 13 %, у 

печінці на 18 % та у м'язах – на 22 %. Застосування 

СЕШЛ сприяло відновленню вмісту білка у всіх до-

сліджуваних тканинах, проте доза 50 мг/кг маси 

тіла виявилась неефективною щодо даного показ-

ника. Екстракт у дозах 100 та 150 мг/кг призвів до 

вірогідного (р≤0,05) підвищення вмісту загального 

білка у сироватці крові, печінці та м'язах дослідних 

щурів. 

Наприкінці експерименту (2-га доба) у тварин 

контрольної групи було зафіксовано вірогідне 

збільшення (р≤0,05) вмісту сечовини у сироватці 

крові та сечі, що свідчить про підвищення білкової 

дисиміляції в період харчової депривації (табл.3).  

Через 2 доби голодування вміст сечовини у си-

роватці крові щурів збільшився в 1,6 раза, в сечі – в 

2 рази. Під впливом СЕШЛ у сечі та крові до-

слідних тварин спостерігається зниження рівня се-

човини порівняно з тваринами, які голодували 

(табл. 3). 

Дослідний екстракт в дозі 50 мг/кг маси тіла не 

вплинув на вміст сечовини як у сироватці, так і в 

сечі тварин, що його отримували і перебували на 

голоді. У щурів, які отримували екстракт в дозах 

100 та 150 мг/кг даний показник вірогідно 

відрізнявся від такого у щурів, які його не отри-

мували. Так, доза екстракту 100 мг/кг маси тіла 

призвела до зниження вмісту сечовини у сироватці 

крові на 28 %, доза 150 мг/кг – на 46 % (р≤0,05). У 

сечі спостерігалось аналогічне зниження вмісту се-

човини у щурів, які отримували вищевказані дози 

екстракту. 

Враховуючи те, що зміни у харчовому статусі 

потребують відносно швидкої адаптації мета-

болізму, важливим є дослідження регуляторних ме-

ханізмів. При цьому печінка відіграє основну роль 

у регуляції прооксидантно-антиоксидантного ба-

лансу. У літературі є лише окремі дані щодо ро-

звитку оксидаційного дисбалансу за умов повного 

харчового голодування при достатньому доступі до 

води [2]. 
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Таблиця 3 

Вміст сечовини в сироватці крові та сечі (ммоль/л) щурів, які отримували сухий екстракт зі шпи-

нату листя на тлі дводенного голодування (М±m;  n=6) 

Групи тварин Сироватка крові Сеча 

Контрольна група (до голодування) 6,47±0,17 340,5±9,2 

Тварини, які голодували 2 дні 10,30±0,28* 670,2±9,8* 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 50 мг/кг 9,87±0,17 635,4±12,1 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 100 мг/кг 8,47±0,23** 540,8±12,6** 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 150 мг/кг 7,30±0,15** 462,5±14,4** 

Примітка: *- вірогідні зміни між тваринами контрольними та тими, які знаходилися на голодуванні; ** - 

вірогідні зміни між тваринами, що голодували та тваринами, які отримували на тлі голодування СЕШЛ 

 

Виходячи з цього, ми дослідили активність 

вільнорадикальних процесів, а зокрема ліпоперок-

сидації, та стан ензимної ланки антиоксидантної си-

стеми в організмі щурів за умов експерименталь-

ного голодування та вплив на них СЕШЛ. 

Одним із проміжних продуктів ліпоперокси-

дації є ТБК-АП, підвищення яких в організмі су-

проводжується розвитком оксидаційного стресу. 

Ми визначили даний показник у сироватці крові, 

печінці та м'язах дослідних тварин (табл.4).  

Таблиця 4 

Вміст ТБК-активних продуктів у сироватці крові (мкмоль/л), печінці та м'язах (мкмоль/кг) щурів, 

які отримували сухий екстракт зі шпинату листя на тлі дводенного голодування (М±m;  n=6) 

Групи тварин Сироватка крові Печінка М'язи 

Контрольна група (до голодування) 1,29±0,03 19,00±0,65 18,20±0,30 

Тварини, які голодували 2 дні 1,65±0,03* 33,08±1,23* 24,03±0,60* 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 50 мг/кг 1,62±0,01 30,83±0,97 23,23±0,55 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 100 мг/кг 1,37±0,02** 27,25±0,58** 20,90±0,38** 

Тварини, які голодували 2 дні+СЕШЛ у дозі 150 мг/кг 1,32±0,01** 23,60±0,80** 19,51±0,50** 

Примітка: *- вірогідні зміни між тваринами контрольними та тими, які знаходилися на голодуванні; ** - 

вірогідні зміни між тваринами, що голодували та тваринами, які отримували на тлі голодування СЕШЛ 

 

Проведені дослідження показали, що у всіх до-

сліджуваних тканинах щурів вміст ТБК-АП 

вірогідно (р≤0,05) підвищувався після 2-денного 

голодування (у сироватці крові на 28 %, у печінці 

на 74 %, у м'язах на 32 %). Отримані результати вка-

зують на те, що найбільша активація окиснюваль-

них процесів за голодування відбувається у печінці. 

На нашу думку, це може бути зумовлено розвитком 

стресорної реакції. Стрес є відображенням усіх 

адаптаційних реакцій організму, що виникають у 

відповідь на певний подразник (у нашому до-

слідженні це харчова депривація), та направлений 

на реалізацію пристосувальних механізмів. При 

цьому стресорна реакція проявляється зростанням 

рівня катехоламінів, які активують ПОЛ. З іншого 

боку, зменшення доставки кисню до органів шлун-

ково-кишкового тракту, в тому числі й до печінки, 

зумовлює розвиток гіпоксії, при якій теж відбу-

вається активація ПОЛ [8]. 

Доцільним було визначити вміст продуктів 

ліпопероксидації у щурів, які на тлі голодування от-

римували СЕШЛ. Ми відмітили, що екстракт у до-

зах 100 мг/кг та 150 мг/кг маси тіла призвів до зни-

ження активності окиснювальних процесів, на що 

вказує вірогідне (р≤0,05) зниження вмісту ТБК-АП 

у сироватці крові, печінці та м'язах дослідних тва-

рин. Застосування екстракту в дозі 50 мг/кг маси 

тіла не проявило ефективного впливу на даний по-

казник. 

Активація ПОЛ на фоні харчової депривації 

може зумовлювати зміну активності ензимної 

ланки системи антиоксидантного захисту, що було 

наступним етапом нашого дослідження.  

Одним із могутніх антиоксидантних ензимів, 

який бере участь у знешкодженні токсичного для 

організму гідрогену пероксиду, є каталаза. Даний 

ензим включається у реакції знешкодження актив-

них форм оксигену на термінальних етапах цього 

процесу [6].    

Голодування щурів протягом 2-ох днів при-

звело до підвищення активності каталази у сиро-

ватці крові на 11 %, у печінці на 17 % (рис.1) і най-

вищим даний показник виявився у м'язах тварин (на 

24 % перевищував рівень норми). Очевидно, таке 

підвищення активності даного ензиму є захисною 

реакцією організму на пригнічення активованих 

окиснювальних процесів при голодуванні. 
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Рис. 1 Активність каталази у сироватці крові, печінці та м'язах щурів, які отримували сухий екстракт 

зі шпинату листя на тлі дводенного голодування, %  

Примітка: *- вірогідні зміни між тваринами контрольними та тими, які знаходилися на голодуванні; ** - 

вірогідні зміни між тваринами, що голодували та тваринами, які отримували на тлі голодування СЕШЛ  

 

Такі зміни у активності ензиму антиоксидант-

ного захисту можуть сприяти адаптації та вижи-

ванню клітин у несприятливих умовах протягом 

перших двох діб, що сприятливо впливатиме на 

функціональний стан печінки завдяки збереженню 

киснево-транспортної функції крові, зменшенню 

ступеню мікроциркуляторних порушень та рівня 

тканинної гіпоксії. 

Після застосування нами всіх доз СЕШЛ у до-

сліджуваних тканинах з щурів спостерігалась тен-

денція до зниження даного показника, але 

вірогідних змін отримано не було. На нашу думку, 

це пов'язано з невеликим терміном дослідження (2 

доби). 

Висновок. На моделі харчової депривації щу-

рів встановлена мінімально діюча доза сухого екс-

тракту зі шпинату городнього листя, яка виявилась 

на рівні 100 мг/кг маси тіла. У даній дозі екстракт 

призвів до збільшення маси тіла тварин, віднов-

лення їх добового діурезу. Встановлено, що екс-

тракт сприяє активації процесів анаболізму. На це 

вказує підвищення вмісту білка у сироватці крові, 

печінці та м'язах тварин, які голодували протягом 2 

діб.  

Виявлено, що на тлі харчової депривації відбу-

вається активація процесів ліпопероксидації, а та-

кож незначне підвищення каталазної активності. 

Це може бути адаптивною реакцією організму на 

стресовий стан при голодуванні. Екстракт зі шпи-

нату городнього листя викликав пригнічення актив-

ності вільнорадикальних процесів, що призвело до 

збереження захисних сил організму за умов нетри-

валого голодування. Результати наших досліджень 

вказують на доцільність подальшого дослідження 

та використання екстракту при патологіях, які су-

проводжуються підвищенням процесів катаболізму 

білків та активацією окиснювальних процесів. 
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