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ВСТУП 

Сільськогосподарське виробництво України багатогалузеве. Однією з 

найпотужніших його галузей є тваринництво, яке забезпечує населення 

країни продуктами харчування [1]. 

В зв’язку з розвитком нових ринкових відносин у 

сільськогосподарському виробництві перед спеціалістами ветеринарної 

медицини постають певні вимоги щодо профілактики розвитку незаразних 

хвороб, збереження тварин та отримання продукції високої якості [2].  

Хвороби, пов’язані з порушенням обміну речовин у тварин, широко 

розповсюджені і завдають тваринництву значних збитків. Нестача або 

надлишок певних компонентів у раціонах, низька якість кормів, ряд інших 

факторів спричинюють розвиток подальших глибоких порушень всіх видів 

обміну речовин та зниження захисних механізмів організму, що 

спричинюють падіж молодняку та зниження його продуктивності [1, 2]. 

Особливу роль у виникненні таких порушень відіграють особливості 

різних біогеохімічних зон України. У центральній та північній зонах України 

спостерігається нестача в грунтах та рослинах  Цинку, Кобальту та Міді.  

Ці мікроелементи необхідні організму тварин для повноцінного 

функціонування системи гемопоезу та інших органів та систем. 

Співвідношення між кількісними та якісними компонентами цих 

есенціальних мікроелементів в організмі також має важливе значення. Так,  

при надлишку у ґрунті і кормах заліза та нестачі кобальту організм тварини 

не засвоює перший, що й може призводити до виникнення анемій, які часто 

зустрічаються у телят та  підтверджує статистика щодо незаразних хвороб 

молодняку [].  

В літературі є багато даних про причини виникнення аліментарно-

дефіцитної анемії, її вплив на природну резистентність тварин, її методи 

діагностики, ефективність лікувально-профілактичних заходів з 

використанням нових комплексних препаратів [1, 2]. 

Але в умовах виробництва не завжди надають належну увагу 
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профілактичним заходам, особливо коли йде мова про використання 

мінеральних добавок або преміксів. 

Виходячи з цього, встановлення причин виникнення порушень, які 

призводять до розвитку анемії у телят, застосування препаратів, які  

сприяють відновленню системи гемопоезу у тварин, в тому числі при  

лікуванні хвороб, пов’язаних з порушенням обміну речовин, а саме анемії 

гіпопластичного походження є актуальним. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Визначення, класифікація анемії 

Анемією називають стан, який характеризується зменшенням проти 

фізіологічної норми кількості гемоглобіну і еритроцитів в одиниці об’єму 

крові [3]. 

Інші вчені [4, 5] вважають, що анемія – це патологічний стан, який 

характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну або кількості еритроцитів 

в одиниці об’єму крові, яке веде до розвитку кисневого голодування. Автори 

вважають, що визначення кількості гемоглобіну та еритроцитів достатньо для 

постановки діагнозу на анемію. 

Дещо інше визначення анемії наводив Н.А. Судаков зі співавт. [6]. 

Вони стверджують, що анемія – це зменшення загальної кількості 

гемоглобіну, частіше всього характеризується зменшенням його концентрації 

в одиниці об’єму крові, тобто у даному визначенні за основу анемії 

приймається лише кількість гемоглобіну. 

Деякі автори [7-9] вважають, що анемія – це вторинне захворювання 

організму, інші розглядають анемію як нозологічну форму патології. 

Причиною таких протиріч є використання даних досліджень тільки 

периферійної крові, без врахування закономірних змін, які відбуваються в 

кістковому мозку. В той же час анемію потрібно розглядати як патологічний 

процес, при якому поєднуються зміни в периферійній крові з порушенням 

кровотворення у кістковому мозку. В одних випадках вони мають самостійне 

значення, в інших – розвиваються вторинно, на грунті різних хвороб. 

Від анемії потрібно відрізняти гідремію, обумовлену розрідженням 

крові і збільшенням об’єму плазми крові. З іншого боку – може 

характеризуватись згущенням крові. Внаслідок зменшення кількості рідкої 

частини крові кількість гемоглобіну і еритроцитів в одиниці об’єму крові 

може бути нормальною і навіть підвищеною [6]. 

Існує декілька класифікацій анемій. Загально прийнятою у медицині є 

класифікація И.П. Кондрахина [10], яка заснована на патогенетичних 
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принципах. Вона включає: анемію внаслідок крововтрат (постгеморагічні), 

анемії внаслідок порушення кровотворення, анемії внаслідок підвищеного 

кроворуйнування (гемолітичні). Ця класифікація дає можливість клініцисту в 

кожному випадку виявити і причину, і походження анемії. 

У класифікації Л.И. Идельсона [9] основним критерієм є рівень 

порушення в системі еритроципоезу.  

У сільськогосподарських тварин, залежно від етіології, розрізняють 

анемії: а) внаслідок недостатнього живлення і виснаження; б) розвитку 

незаразних хвороб; в) при інфекціях і інвазіях, окремо виділяючи анемію 

коней. 

Заволока А.А. [11-12] класифікує анемії сільськогосподарських тварин 

в основному по етіологічному фактору з урахуванням їх патогенезу. Він 

розрізняє анемії внаслідок крововтрат, нестачі заліза (залізодефіцитні), 

порушення кровотворення, підвищеного руйнування еритроцитів 

(гемолітичні), нестачі антианемічних речовин, порушенням обміну речовин і 

авітамінозів, дії іонізуючих опромінень, інфекцій  та  інвазій. 

Останнім часом співробітником Вітебського ДСГІ Анохиним Б.М.  [13] 

пропонується класифікація анемій, яка враховує досягнення вітчизняної і 

світової науки та досвід співробітників інституту з вивчення анемій у 

сільськогосподарських тварин. Згідно даній класифікації анемії поділяють 

на: постгеморагічну, гемолітичну та дисгемопоетичну. 

 

1.2. Патогенез і клінічні симптоми анемії 

Гіпопластична анемія у телят розвивається на початку без видимих 

клінічних ознак. В подальшому відмічається блідість видимих слизових 

оболонок, ослаблення аппетиту, схуднення, в’ялість. Ці процеси 

супроводжуються розладами шлунково-кишкового каналу, сухістю шкіри, 

гідремічністю крові. Знаходять переродженні форми лейкоцитів, у 

лейкограмі – незначне зміщення нейтрофільованого ядра вліво, зменшення 

еозинофілів і відсутність базофілів [14]. 
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У хворих на анемію телят спостерігається зменшення кількості 

гемоглобіну, еритроцитів, анізо- та пойкілоцитоз, тромбоцитопенія при 

вмісті гемоглобіну 80 г/л. Якщо  рівень гемоглобіну знижується до 70 г/л – 

анемія слабка, 50–60 – середня; 40 г/л – сильно виражена. При зниженні рівня 

гемоглобіну  менше 70 г/л проявляються клінічні ознаки анемії: втрачається 

апетит, знижується перетравність поживних речовин, блідість слизових 

оболонок, збільшується в розмірах печінка. У телят частіше бувають 

проноси, тварини більше схильні до розвитку інфекційних хвороб. 

Зниження концентрації гемоглобіну в крові – головна причина появи 

клінічних ознак: анемії шкіри і слизових оболонок, апатії, швидкої 

втомлюваності, гіпотермії, задишки, тахікардії [15]. 

Телята з ознаками анемії народжувались слабкими, в’ялими, з 

слабовираженим смоктальним рефлексом. Такі тварини не стійко опирались 

на кінцівки. 

Перехворілі тварини відрізнялись слабкістю організму, відставанням у 

рості і розвитку, у деяких із них спостерігалось спотворений смак і ознаки 

розладу шлунково-кишкового каналу [16]. Характерними змінами, 

виявленими при розтині трупів тварини, яка загинула від анемії, є блідість 

слизових оболонок, шкіри, скелетних м’язів і всіх внутрішніх органів. У 

тяжких випадках слизові і шкіра мають блідо-фарфоровий колір. У грудній і 

черевній порожнинах міститься різна кількість серозного ексудату. 

При гістологічному дослідженні А.П. Кудрявцев [17] виявив 

збільшення клітин кісткового мозку, накопичення в селезінці значної 

кількості мегакаріоцитів і їх накопичення в лімфатичних вузлах, зміну 

структури серцевого м’яза, метаплазію плоского епітелію капсули клубочків 

нирок і набухання ретикуло-ендотеліальних волокон у печінці, а інколи 

атрофію печінкових клітин. 

Оптимальний вміст і співвідношення біотичних мікроелементів в 

організмі тварин зумовлює нормальний перебіг обмінних процесів, добрий 

стан їх здоров’я і високу продуктивність. При нестачі, надлишку або 
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дисбалансу мікроелементів в організмі людей і тварин виникають 

захворювання, які називають мікроелементозами [18, 22].  

Група біотичних мікроелементів включає йод, кобальт, залізо, цинк, 

мідь, марганець, селен, молібден. Ряд авторів відносять до них також фтор, 

хром, нікель, миш’як, але вони не повністю відповідають тим вимогам, за 

якими елементи відносять до групи біотичних [23]. 

 

1.3 Лікування і профілактика анемії 

Пошуки методів лікування тварин, хворих на аліментарну анемію йшли 

в напрямку застосування препаратів заліза або кобальту, причому найбільш 

простим способом було пероральне застосування. Автори при цьому 

виходили з потреби телят чи поросят у даних елементах, ступеню засвоєння 

їх з кишечнику, враховуючи забезпеченість тварин на ендогенні втрати 

заліза. Розрахунки показали, що потреба новонароджених телят у залізі 

становить 46 мг на добу, засвоюється його з молоком лише 26 %, а ендогенні 

втрати – 12 мг на добу. 

Пропонують щодня давати по 0,5 г заліза сульфату, що забезпечує 

надходження в організм 100 мг заліза [24]. За їх даними, в телят до кінця 

досліду вміст гемоглобіну становив 10,60,22 г/100мл, кількість еритроцитів 

4,80,4 млн/мкл, величина гематокриту 302,2 % проти 5,3-3,50,2 і 202,4 – 

у тварин контрольної групи. Отже, 100–140 мг заліза на день повністю 

відновлювало гематологічні показники у телят.  

Проводили дослідження по вивченню терапевтичної дії препарату 

заліза – гемогену і його модифікованої форми неогемогену. Нова форма 

містить мікроелементи цинк, мідь, кобальт і винну кислоту, яка поліпшує 

всмоктування активних компонентів препарату в кишечнику. Показано, що із 

модифікованої форми препарату заліза всмоктується швидше, воно більш 

доступне і ефективніше для лікування і профілактики анемій. 

Препарат Анемін на основі двовалентного заліза, містить також мідь, 

кобальт і глюкозу. Щоденна даванка – біля 1 г на 200 мг заліза. Препарат 
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згодовували у співвідношенні 1:1 з кукурудзяним борошном у перші 12–14 

днів життя, потім добавляли його до комбікорму. 

Крім неорганічного заліза, дослідники випробували препарати, що 

містять кобальт. Так, випробували офіцінальний розчин вітаміну В12[25, 26]. 

Після його одно-, дворазового введення з проміжком у 7 днів поліпшувалися 

показники фагоцитарної активності лейкоцитів, вмісту загального білка і 

гамма-глобулінів. Поряд з цим, вітамін В12 стимулює гемо- і тромбопоез, 

поліпшує апетит і загальний стан тварин, збільшує приріст маси тіла. 

З інших препаратів заліза випробувані урзоферувіт і урзофер. 

Пероральне застосування сполук заліза ставить, як правило, перед 

дослідниками декілька питань: ступінь всмоктування даного препарату з 

кишечнику, рівень включення його в молекулу гемоглобіну, вплив на 

слизову оболонку кишечнику. Напевне, деякі відповіді на дані питання не 

задовольняли дослідників і тому були запропоновані сполуки іншого класу, в 

яких двовалентне залізо включалось в молекулу декстранів. Кращими 

зарубіжними і вітчизняними препаратами на їх основі вважається іморером 

(Англія), урсоферон (НДР), декстрофер-100 (Болгарія), Ferrym LEK 

(Югославія), фероглюкін-75 (СРСР) [27]. 

Ефективність вивчили фероглюкіну-75 на телятах 1- і 20 денного віку, 

яким препарат вводили внутрішньом’язево в дозі 15 мг на 1 кг маси тіла. 

Відмічено, що препарат стимулює гемопоез і окисно-відновні процеси в 

організмі, приріст маси тіла. 

Позитивні результати після використання фероглюкіну в тій же дозі 

отримала [28]. Вміст гемоглобіну підвищився до 12,10,44 г %, заліза – до 

773,4 мкг %, кількість еритроцитів збільшилась до 7,570,15 млн/мкл у 

телят контрольної групи ці показники становили 9,040,22 г%, 690,3 мкг% і 

6,540,12 млн/мкл. 

Оскільки феродекстранові препарати містять з біологічних елементів 

лише залізо, то природно, що багато дослідників, зважаючи на 

поліетіологічність гіпопластичної анемії прагнули застосувати їх або в 
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комплексі з іншими мікроелементами, що стимулюють гемопоез, або з 

білковими препаратами. 

Одним з перспективних напрямків створення лікувально-профі-

лактичних засобів комплексної дії є розробка препаратів на основі 

залізодекстрана, які включають інші життєво важливі мікроелементи (Co, Cu, 

I, Zn, Mn), вітаміни, білки, амінокислоти. Введення цих елементів посилює 

антианемічну дію, стимулює ріст і продуктивність, підвищує захисні сили 

організму. Цілеспрямовані і обґрунтовані розробки нових препаратів 

вимагають вирішення багатьох наукових завдань в області хімії комплексних 

сполук, медицини, ветеринарії, біохімії. Одним з таких комбінованих 

антианемічних препаратів є ферицин, який пропонує М.Т. Ноздрін з співавт. 

[29]. Він містить залізодекстрановий комплекс, цинк, вітаміни В12 і В6 для 

профілактики анемії у новонароджених телят і поросят. 

Зважаючи на високий лікувальний і профілактичний ефект 

феродекстранових препаратів і приймаючи їх за еталон, проводили 

порівняння ефективності інших способів лікування на фоні феродекстранів. 

Так, Кондрахін І. П. [28] для профілактики анемії телят застосовував, 

порівняно з фероглюкіном, морську воду (10 мл внутрішньом’язово), 

концентрат морської води (3 мл всередину), а також комплексний препарат 

мікроелементів, який містить 1 мл розчину 25 мг заліза, 25 мг міді, 1,25 мг 

кобальту і 1,95 мг цинку. Суміш мікроелементів задавали всередину. Кращий 

ефект автор отримав після застосування комплексного препарату і 

внутрішньо м’язового введення морської води. Однак, обидва способи мали 

суттєві недоліки – мікроелементи потрібно завдавати всередину через день. 

Крім залізодекстрованих препаратів для лікування анемії телят і 

поросят з високою ефективністю був використаний фербітол, 1мл якого 

містить 50 мг заліза. Вже через 15 хвилин після ін’єкцій рівень заліза в 

сироватці крові значно підвищувався і протягом трьох годин всмоктувалось 

близько 80 % заліза. 
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Витебский В. Л. зі співавт. [27] застосовували тільним коровам 

феризин внутрішньом’язево, а перорально – гліцерофосфат заліза, міді 

сульфат, антианемін. Обидва способи були малоефективними для 

профілактики анемії новонароджених телят. Пізніше з метою профілактики 

та лікування анемії телят почали використовувати вітамінно-мінеральні 

препарати. Тоді для лікування телят 8-10 денного віку, хворих на анемію, 

використовували мікрогепатовіт у дозі 0,5 г/кг маси тіла. Цитровіт 

використовували для групової терапії в дозі 0,5г, для індивідуальної – по 1,0–

1,5 г на 1 кг маси тіла для профілактики хвороби – 0,25 г/кг щоденно, 

протягом першого місяця життя. Хворим телятам старшого віку (20–30днів) 

згодовували польфамікс-С по 10,0 щоденно з молоком, додатково ввівши до 

його складу міді сульфат та кобальту хлориду 160мг і 20 мг, що становить 10 

мг і 15 мг елементів на голову. 

Інтенсивна стимуляція еритроципоезу у телят, хворих на гіпопласгичну 

анемію, препаратами заліза, кобальтом, ціанокобаламіном призводить до 

розвитку мікроцитозу, гіпохромії та зниження вмісту ліпідів у мембранах 

еритроцитів, що може негативно вплинути на їх проникність. Вітамінно-

мінеральний препарат стимулює еритроципоез і не спричиняє негативних 

змін в еритроцитах. 

В останні роки в літературі з’явилися повідомлення про масові випадки 

захворювання телят раннього віку на анемію. Проведені В.М. Суботіним зі 

співавт. [30] дослідження підтвердили ці повідомлення. Встановили, що у 1–

3-денних телят, хворих на анемію – 32,4 % випадків; 10-денних – 35,3; 20 – 

34,6; 30–40-денних – 31 %. Анемію слід розглядати як патологічний процес, 

при якому зміни в периферичній крові поєднуються з порушенням 

кровотворення у кістковому мозку. 

Для лікування телят, хворих на анемію, рекомендують застосовувати 

неорганічні сполуки заліза, гідрогенізований декстран заліза, феродекстрани, 

металоорганічні сполуки. Лише в окремих роботах вивчалося застосування 

комплексних препаратів (мікрогепатовіту, цитровіту, польфаміксу-С з 
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додатковим введенням до його складу міді сульфату і кобальту хлориду), які 

впливають на різні ланки обміну речовин, а не лише на гемопоез. 

Проведені дослідження із застосуванням препарату декстрофер-100 

показали, що вже після двох ін’єкцій препарату в дозі 6–7 мл з інтервалом 14 

днів кількість еритроцитів, гемоглобіну зросла, тоді як у контролі зміни цих 

показників були невірогідні. Вміст гемоглобіну в еритроциті (ВГЕ) у 

дослідних телят знизився на третину. Стимуляція еритропоезу декстрофером-

100 спричиняє розвиток мікроцитозу: середній об'єм еритроцитів зменшився 

на 25,3 %. 

Після наступного введення препарату помічали тенденцію до 

зменшення концентрації заліза у сироватці крові, що, очевидно, спричинено 

відкладанням його в депо. Вплив залізодекстрану у комплексі з 

ціанокобаламіном на гемопоез у телят, хворих на анемію, був подібний до дії 

декстроферу-100: дворазове внутрішньом’язове введення залізодекстрану в 

дозі 2 мл на голову та ціанокобаламіну в дозі 1 мл (500 мкг/мл) з інтервалом 

у 7 днів спричиняло зростання кількості еритроцитів на 32,7 %, а середній 

об’єм еритроцитів та ВГЕ, навпаки, зменшилися, відповідно, на 30,8 і 30,6 %. 

Інтенсивна стимуляція гемопоезу препаратами заліза, на перший 

погляд, дає позитивні результати. Проте, це призводить до розвитку 

мікроцитозу та гіпохромії [31]. Крім того, феродекстранові препарати 

можуть спричиняти токсичну дію, зумовлену не тільки наявністю вільного 

заліза, а й фенолу, що використовується як консервант. Більше того, при 

нестачі в організмі токоферолу тварини дуже чутливі до заліза, високі дози 

якого блокують клітинні системи фагоцитувальннх мононуклеарів, що може 

призвести до їх загибелі. 

Проведені дослідження вмісту ліпідних компонентів у мембранах 

еритроцитів показали, що після інтенсивної стимуляції гемопоезу 

препаратами заліза їх концентрація зменшувалася. 

Результати досліджень по застосуванню залізодекстранових препаратів 

показали необхідність пошуку інших, більш ефективних стимуляторів 
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гемопоезу. З цією метою науковцями був створений апробований 

комплексний вітамінно-мінеральний концентрат (ВМК), до складу якого 

входять вітаміни А, D3, Е та мінеральні речовини – залізо, цинк, мідь, 

кобальт, кальцій, фосфор, натрій хлористий у збалансованих 

співвідношеннях. ВМК застосовували телятам у дозі 10–15 г на добу разом із 

комбікормом протягом 60 днів. 

Препарат стимулює гемопоез, особливо синтез гемоглобіну, дещо 

збільшувалася кількість еритроцитів, зростала насиченість їх гемоглобіном 

(ВГЕ), зростала гематокритна величина [32]. 

 

2. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Мaтeрiaл і мeтoди дoслiджeнь 

Експериментальна частина роботи виконана на молочно-товарній 

фермі. Після проведення диспансеризації поголів’я корів, дослідження 

проводились в два етапи: перший етап – на тільних коровах  за місяць до 

отелення; другий етап – на телятах, хворих на залізодефіцитну анемію. 

На першому етапі виконання досліджень було сформовано одну 

контрольну та дві дослідні групи тільних корів, по 5 тварин у кожній групі. 

Тільні корови контрольної групи отримували корми за основним 

раціоном згідно з технологією годівлі, які забезпечували тварин поживними 

речовинами.  

Тільні корови першої дослідної групи отримували корми за основним 

раціоном згідно з технологією годівлі та додатково чотири рази на місяць з 

інтервалом 7 діб для профілактики анемії їм вводили залізовмісний препарат 

Фермівіт-селен в дозі 10 мл на голову. 

Тільні корови другої дослідної групи отримували корми основного 

раціону згідно з технологією годівлі та додатково двічі на місяць з 

інтервалом 14 діб для профілактики анемії їм вводили залізовмісний 

препарат Фермівіт-селен в дозі 10 мл на голову. 
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На другому етапі виконання роботи було сформовано контрольну та дві 

дослідні групи хворих на залізо дефіцитну анемію телят віком 14 діб по 10 

тварин у кожній групі. 

Контрольна, перша та друга дослідні групи – це телята, яких лікували 

за різною схемою із застосуванням Ферофарм мультивіт (в дозі 15 мл), 

внутрішньом’язово 4-х, 2-о, 1-о разово. 

Клінічні дослідження корів та телят проводили за загальноприйнятими 

у ветеринарній медицині методами, а саме: визначали габітус тварини, 

досліджували волосяний покрив, шкіру, видимі слизові оболонки, 

вимірювали температуру тіла, визначали кількість дихальних рухів та ударів 

пульсу за одну хвилину. 

Кров у піддослідних телят відбирали на 14-й, 20-й, 25-й день після 

народження. Відбір крові проводили безпосередньо перед введенням 

залізовмісних препаратів, для дослідження її відбирали з яремної вени.  

При проведенні морфологічного дослідження крові визначали кількість 

еритроцитів та лейкоцитів – у камері з сіткою Горяєва; Для визначення 

співвідношення між кількістю еритроцитів і насиченістю їх гемоглобіном ми 

визначали кольоровий показник.  

У крові тварин визначали вміст глюкози  глюкометром; загальний 

кальцій – за реакцією з кальційарсеназо III; неорганічний фосфор  методом 

УФ – детекції фосфорномолібдатного комплексу; гемоглобін  

геміглобінціанідним методом; загальний білок у плазмі крові  біуретовим 

методом. 

Середній уміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ) визначають 

діленням вмісту його в 1 л крові на кількість еритроцитів у тому ж об'ємі. 

ВГЕ виражають у піктограмах. 

Результати досліджень обробляли статистично за допомогою 

комп'ютера з використанням програми “Ехсеl”. 
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2.2. Характеристика господарства 

Сільськогосподарське приватне господарство безпосередньо 

спеціалізується утриманню великої рогатої худоби, молочно- мясного 

напрямку (чорно, червоно-ряба, українська степова та голштинська порода), 

коні для внутрішніх с- г. робіт. (Табл. 2.1.)  в господарстві нараховується 665 

голів великої рогатої худоби, з них дійне стадо 420 голів.  

Таблиця 2.1.  

Наявність тварин по видам 

Показники Од. Виміру 2016-2017р. 

Велика рогата худоба (всього): 

Дійних корів 

Гол. 665 

Гол. 420 

Молодняк з них: 

Телиці 

Бички  

Гол. 210 

Гол. 125 

Гол. 85 

Телята  Гол. 35 

Коні з них: 

Кобили  

Жеребці  

Гол.  5 

Гол. 3 

Гол. 2 

 

Територія молочно-товарної ферми огороджена бетонним парканом 

висотою 1,8 м. 

Взимку велика рогата худоба утримується в стійлах, а влітку 

знаходиться в літніх таборах. Територія ферми обладнана зовнішньою 

системою освітлення та водопостачанням. Гній прибирають транспортером 

два рази на день і вивозять на гноєсховище. Напування здійснюється з 

автопоїлок. 

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.3.1. Диспансеризація тільних корів 

Перед постановкою досліду нами було проведено диспансеризацію 

тільних корів. Для з’ясування причин захворювання телят на залізодефіцитну 

анемію ми проводили аналіз годівлі і утримання тільних корів. 
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Із аналізу раціону видно, що він не відповідає в повному обсязі 

встановленим нормам за поживністю, вітамінами і мінеральними 

речовинами. В раціоні недостатньо кормових одиниць (-0,01), перетравного 

протеїну (+ 47), кальцію (- 7,77) і фосфору ( - 9,57). Фосфорно-кальцієве 

відношення складає 1: 1,56 при фізіологічній нормі 1:1,8 – 2,2 але разом з тим 

в раціоні виявлено надмірну кількість корхмалу, сирого жиру, цукру та 

каротину.  

За результатами диспансеризації тільних корів у 80% були встановлені 

симптоми порушень обміну речовин, які проявлялись у вигляді поліпатологій 

і характеризувались субклінічними ознаками аліментарною анемією, 

гіпомікроелементозами. 

Гематологічні показники цих тварин, порівняно з клінічно здоровими 

тваринами, характеризувались вірогідно меншою кількістю еритроцитів (у 

1,5 раза) і лейкоцитів (1,24). Рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Гематологічні показники тільних корів при диспансеризації. 

Біохімічні показники плазми крові тільних корів з порушеним обміном 

речовин, порівняно з клінічно здоровими табл. 2.2., характеризувались 

вірогідно зниженим вмістом загального білка до 64±1,05 г/л, нижчим вмістом 

гемоглобіну до 92±5,19 г/л, вірогідно зменшенням рівня  загального кальцію 

(в 1,43 рази)  
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Таблиця 2.2. 

Біохімічні показники тільних корів під час диспансеризації 

Показники Норма Перша група 

умовно 

здорові  

Друга група 

хворі 

Загальний білок, г/л 60-80 84±0,14 64±1,05** 

Вміст гемоглобіну, г/л 90-130 126±4,3 92±5,19 

Глюкоза, ммоль/л 2,5-3,5 3,55+0,32 3,90+0,06 

Са, ммоль/л 2,3-2,9 2,7±0,20 2,1±0,42 

Р, ммоль/л 1,8-3,0 2,1±0,40 1,9±0,44 

Са:Р 1:1,5 1:1,5 1:1,03 
 - р≤ 0,05, **- р≤ 0,01, ***- р≤ 0,001 у порівнянні з нормою 

Кальцій-фосфорне співвідношення у плазмі крові цих тварин становило 

1,03:1,00, проти 1,0:1,5 у клінічно здорових тварин. 

Таким чином, результати досліджень клінічного стану морфологічних, 

біохімічних показників крові тільних корів свідчать про те, що на кінець 

тільності у цих тварин реєструвалися значні порушення обміну речовин і 

зниження резистентності організму. Рис. 2.2. ,  

 

 Рис. 2.2.  Моніторинг основних хвороб корів незаразної патології  
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Це проявляється найчастіше анемією, мікроелементозами, 

остеодистрофією, кетозом та іншими хворобами, що здатні вплинути на 

розвиток плода і якість потомства.  

 

2.3.2. Аналіз  гематологічних показників тільних корів в останній місяць 

тільності 

При дослідженні преребігу тільності корів в різні її періоди   було 

виявлено тенденцію до розвитку змін в системі гемопоезу. Так у дійних корів 

кількість еритроцитів становила 9,01+0,18 Т/л, тоді як у тільних корів 

останнього місяця тільності 5,10+0,14* Т/л, така тенденція спостерігалась і з 

показниками гемоглобіну (табл. 2.3). З розвитком плода та строком вагітності 

корів зростала кількість лейкоцитів у крові. Даний вид лейкоцитозу можна 

вважати фізіологічним – вагітності.  

Таблиця 2.3.  

Показники гемопоезу корів, M+m, n=20 

Показники Дійні корови 
Тільні корови 

3 місяці 6 місяців 8 місяців 

Еритроцити, Т/л 9,01+0,18 8,11+0,27 7,03+0,12* 5,10+0,14* 

Лейкоцити, Г/л 9,23+0,52 9,53+0,32 12,11+0,41 14,42+0,19* 

Гемоглобін г/л 152,13+1,32 148,80+1,40* 103,20+2,65 82±6,19* 

 - р≤ 0,05, **- р≤ 0,01, ***- р≤ 0,001  у порівнянні з дійними 

 

Це можна пояснити тим, що у тільних корів відбувається стимуляція 

еритроцитопоезу. Так, має місце збільшення рівня  гормону еритропоетину, 

який стимулює продукцію еритроцитів кістковим мозком. Крім того, 

еритроцитопоез стимулюють утворення під час вагітності ХГ, ПЛ і   

прогестерон. Водночас естрогени справляють гнітюче дію на цей процес. У 

неплідних корів потреба в залізі становить 300 мг на добу. Під час тільності 

потреба в залозі неухильно зростає до 600 мг на добу. 
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2.3.3. Профілактика розвитку  анемій  у телят в постнатальному періоді  

при  застосуванні тільним коровам до отелення  залізовмістного 

препарату «Фермівіт-селен» 

Оскільки в господарстві спостерігалось зниження приростів телят в 

молозивний період та частого прояву у телят анемії ми запропонували 

використати препарат для стимуляції обмінних процесів тільних корів. Тому 

наступний етап нашої роботи був присвячений дослідженню впливу на 

організм тільних корів комплексного залізовмісного препарату Фермівіт – Se 

при різних схемах його застосування. 

Клінічний стан та гематологічні показники тільних корів першої та 

другої дослідних груп мали позитивні зміни порівняно із коровами 

контрольної групи. У них був  кращий апетит, а показники дихальних рухів 

та частоти скорочень серця знаходились у межах оптимальних фізіологічних 

значень. 

У крові тільних корів, яким застосовували препарат чотирьохкратно, 

встановлено вірогідне збільшення кількості еритроцитів (в 1,4 рази), 

лейкоцитів (в 1,05 рази) (табл. 2.4.) та вмісту гемоглобіну (в 1,4 раза) (табл. 

2.4) порівняно із коровами контрольної групи.  

Таблиця 2.4. 

Зміни гематологічних показників тільних корів на 30 добу досліду при 

застосуванні препарату Фермівіт Se, M+m, n=15 

Показники Контрольна група Перша дослідна 

група   

Друга дослідна  

група 

Еритроцити, Т/л 5,54+0,23 7,10+0,14* 6,10+0,09 

Лейкоцити, Г/л 10,50+0,32 13,10+0,49* 11,60+0,61 

 

У корів другої дослідної групи, яким вводили препарат дворазово, 

вірогідних змін цих показників не встановлено. 

Одержані дані свідчать про позитивний вплив комплексного 

залізовмісного препарату Фермівіт Se, а саме трьохвалентне залізо, вітаміни 

А, D3, Е, К, групи В, біотин, селен, гідролізат білка лактоальбуміна та 
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глюкозу, які входять до складу препарату, на процеси гемопоезу в організмі 

тільних корів. 

З іншого боку, вірогідне збільшення вмісту гемоглобіну в плазмі крові 

тільних корів можна пояснити систематичним комплексним впливом 

компонентів препарату на метаболізм білків (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5.   

Біохімічні показники крові тільних корів на 30-ту добу при застосуванні 

препарату Фермівіт Se, M+m, n=15 

Показники Контрольна група Перша група  Друга група 

Загальний білок, г/л 54±1,25 70,30+1,25** 70,00+0,95 

Гемоглобін г/л 92±5,19 118,80+1,40* 103,20+2,65 

Глюкоза, ммоль/л 3,90+0,06 3,60+0,10 3,80+0,07 

Са, ммоль/л 2,10+0,09 3,00+0,08* 2,60+0,07 

Р, ммоль/л 2,20+0,14 2,10+0,06 2,20+0,11 

Са:Р 1:0,95 1:1,45  1:1,18 
 - р≤ 0,05, **- р≤ 0,01, ***- р≤ 0,001 у порівнянні з контролем 

Вірогідне підвищення вмісту загального кальцію (в 1,43 раза) у плазмі 

крові тільних корів, кальціє-фосфорне співвідношення  1:1,45 є свідченням 

ефективності дії вітаміну D3, як складового компонента препарату. Одержані 

нами дані підтверджують значимість кальцію і фосфору в обмінних процесах 

в організмі тільних корів, забезпеченні формування кістяка у плода, 

входження цих елементів до структури складних білків та буферних систем, 

активації системи звертання крові, регуляції структури та функцій клітинних 

мембран. 

Співвідношення кальцій-фосфор у плазмі крові тільних корів, яким 

застосовували два рази препарат у кінці досліду становило 1:1,18, що нижче 

фізіологічних значень для цих тварин. У плазмі крові тварин контрольної 

групи кальціє-фосфорне співвідношення становило 1:0,95.  

Це свідчить про поглиблення порушень процесів обміну кальцію і 

фосфору в організмі корів контрольної групи із збільшенням терміну їх 

тільності та наявність у них ознак остеодистрофії, яка при переході із 
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субклінічної в клінічну форму може значно вплинути на розвиток і якість 

потомства. 

Це дає підстави рекомендувати препарат Фермівіт Se для застосування 

тільним коровам з метою профілактики анемій та метаболічних хвороб, 

підвищення резистентності організму та одержання здорового молодняка. 

 

2.3.4. Моніторинг хвороб молодняку великої рогатої худоби незаразної 

етіології в господарстві 

Найбільшу частку захворювань телят у господарстві становлять 

хвороби обміну речовин.  

Захворювання виявили у 14 денних телят, у яких відмічали пригнічення 

загального стану, телята мляві, видими слизові оболонки анемічні у них 

спостерігався пронос. 

При проведенні наших досліджень виявилось  виникнення анемії  у 85 

% телят від корів, які мали проблеми з обміном речовин під час тільності 

(контрольної групи), саме тому ми вважаємо, що захворювання прямо 

пропорційно залежить від хворих корів. 

Анемія у телят розвивалась в перші тижні після їх народження. На 

початку розвитку захворювання температура тіла телят була в межах 39,2 
о
С 

згодом знижується. Основний симптом хвороби  пронос. Фекалії жовтого 

кольору. Телята були пригніченими, швидко втрачали масу, апетит відсутній. 

Телята постійно лежать. На другу добу у значної частини хворих 

проявляється профузний пронос. Калові маси рідкої консистенції з 

домішками газів, слизу, іноді крові. У 40 % тварин знижується температура 

тіла до 36,5 °С. У тварин відмічали тахікардію, пульс малого наповнення, 

послаблені тони серця, у деяких тварин задишка, анемічність слизових 

оболонок внаслідок серцевої недостатності. Надалі температура тіла 

знижувалась, у тварин з'являлися судоми окремих груп м’язів. Така картина 

захворювання розвивалася дуже швидко.  
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2.3.5. Клінічний  прояв  анемії у телят 

Залізо дефіцитна аліментарна анемія найчастіше розвивалась у телят 

від контрольної групи корів у 14 денному віці. Найбільш типовим симптомом 

анемії були анемічність видимих слизових оболонок. 

У більшості телят анемія проявилась слабкістю, в’ялістю, 

малорухливістю, зниженням ссального рефлексу, підвищеною частотою 

пульсу та дихання. Найбільш характерними ознаками були блідість шкіри та 

набряки повік. 

При дослідженні нами було виявлено вздуття живота та пронос з 

домішками слизу. 

Захворілі тварини відставали у рості, худнули. Шерсть тьмяна, 

скуйовджена. Температура тіла в нормі, артеріальний пульс і частота 

дихання прискорені. 

 

2.3.6. Гематологічні та біохімічні показники крові у телят від різних груп 

корів на 14-ту добу 

Перед початком досліду нами було встановлено, що біохімічні 

показники крові на 14-ту добу після народження були нижче фізіологічної 

норми та знаходились на нижній фізіологічній межі у телят від корів 

контрольної групи (табл. 2.6.). 

Як відомо, картина крові це симптоматичне відображення змін 

інтенсивності перебігу усіх обмінних процесів, що проходять в організмі 

тварин під впливом певних факторів.  

При досконалому її вивченні, завдяки своєрідності реакції та 

чутливості, картина крові буває вагомим аргументом, а іноді ключовою 

ланкою в діагностичному ланцюгу. Біохімічні показники крові більш широко 

висвітлюють метаболічні процеси, що відбуваються в організмі тварин, та 

дають змогу прослідкувати зміни в обміні речовин під дією кормових 

факторів.  
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Таблиця 2.6. 

Гематологічні та біохімічні показники крові телят на 15-ту добу, M±m 

Показники На 15-ту добу, n=15 Фізіологічні межі  

Еритроцити, Т/л 

Д1 7,2±0,20 

5,5-7,5 Д2 6,6±0,32 

К 5,6±0,89 

Лейкоцити Г/л 

Д1 7,42±1,10 

5,5-11,0 Д2 7,26±0,22 

К 6,9±0,31 

Гемоглобін, г/л 

Д1 106,5±8,4 

95,0-125,0 Д2 95,3±3,89 

К 82,4±2,8 

Кольоровий показник, од. 

Д1 1,17±0,02 

0,65-0,90 Д2 0,97±0,12 

К 0,71±0,24 

ВГЕ, пг 

Д1 17,6±1,82 

16,5-18,0 Д2 15,26±0,19 

К 14,71±0,04 

Загальний білок, г/л 

Д1 72,2±6,11 

72,0-86,0 Д2 69,7±0,71 

К 68,8±3,1 

 

Так кількість еритроцитів на третю добу у телят контрольної групи 

становила 5,6±0,89 Т/л, що становило на 0,1 Т/л вище за нижню межу 

фізіологічної норми показники дослідних груп знаходились в межах норми 

7,2±0,20 та 6,6±0,32 Т/л відповідно, кількість лейкоцитів становила у телят 

контрольної групи 6,9±0,31 Г/л яка знаходилась на нижній межі фізіологічної 

норми телят дослідних груп 7,42±1,10 Г/л та 7,26±0,22 Г/л, концентрація 

гемоглобіну становила 82,4±4,8 г/л, це показник був в нижній межі 

фізіологічної норми телят з дослідних груп мали такі показники 106,5±8,4 г/л 

та 95,3±3,89 г/л , кольоровий показник становив 0,71±0,24 од., 106,5±8,4 од, 

0,97±0,12од. відповідно. 

ВГЕ на початку досліду становив 14,71±0,04 пг, що на 1,79 пг менше за 

нижню фізіологічну межу. Загальний білок знаходився в межах 68,8±3,1г/л, 

що на 3,6 г/л менше за нижню межу фізіологічної норми.  
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Результатами досліджень було встановлено, що основні гематологічні 

та біохімічні показники свідчать про порушення функціонального стану 

організму  чи телят поросят, що вказують на гострий перебіг анемії та дають 

можливість класифікувати цей стан організму як аліментарна анемія. 

 

2.3.7. Терапевтична ефективність різних схем лікування анемії телят які 

народжені від досліджуємих корів 

Вивчення терапевтичної ефективності залізовмісного препарату при 

розвитку анемії, проводили на 15 телятах  (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7.  

Гематологічні та біохімічні показники крові телят на 20-ту добу, M±m, n=15 

 

Так на 6-ту добу проведення досліду нами встановлено, що кількість 

еритроцитів зросла в обох групах у контрольній групі до – 5,8±0,45 Т/л, в 

другій  дослідні до 6,9±1,01 Т/л в першій дослідній до 7,10±0,12 Т/л, що на 

0,2 та 0,3 Т/л відповідно більше порівняно з показниками третьої доби. 

Кількість лейкоцитів обох груп зросла з 6,9±0,31 Г/л до 8,6±0,11 Г/л у 

Показники групи На 14-ту добу На 20-ту добу 

Еритроцити, Т/л 
Д 1 7,2±0,20 7,10±0,12 

Д 2 6,6±0,32 6,9±1,01 

К 5,6±0,89 5,8±0,45 

Лейкоцити Г/л 

 

Д 1 7,42±1,10 8,2±0,29 

Д 2 7,26±0,22 7,41±1,32 

К 6,9±0,31 8,6±0,11 

Гемоглобін, г/л 
Д 1 106,5±8,4 110,3±0,20 

Д 2 95,3±3,89 102,1±7,31 

К 82,4±2,8 98,2±0,89 

Кольоровий 

показник, од. 

Д 1 1,17±0,02 1,20±0,04 

Д 2 0,97±0,12 1,08±0,53 

К 0,71±0,24 0,88±0,21 

ВГЕ, пг  
Д 1 17,6±1,82 17,51±0,3 

Д 2 15,26±0,19 16,40±2,31 

К 14,71±0,04 16,93±0,14 

Загальний білок, г/л 
Д 1 72,2±6,11 74±0,19 

Д 2 69,7±0,71 71,2±0,27 

К 68,8±3,1 70±0,42 
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контрольній групі та 8,2±0,29 Г/л у дослідній групі, цей показник був вищим 

за межу фізіологічної норми. 

Вміст гемоглобіну у крові телят всіх груп, на початку дослідження, був 

близько 82,4±4,8 г/л. Після введення препаратів на 6-й день досліду у 

дослідній групі його вміст зріс до 110,3±0,20 г/л, у контрольній до  98,2±0,89 

г/л.  

Підвищення показника вмісту гемоглобіну в групах ми пов’язуємо з 

впливом препарату на обмін речовин та краще засвоєння заліза. Проте 

інтенсивніше зміни в біохімічних показниках проявлялись під дією 

препарату Ферофарм мультивіт та чотирьох кратного введення корів 

дослідної групи Фермівіт-селену. 

Показник КП у телят дослідної групи почав підвищуватися на 6-й день 

дослідження і його показник становив 0,88±0,21 Од. в контрольних поросят 

та 1,20±0,04 Од. у дослідних.  

ВГЕ на початку досліду становив 14,71±0,04 пг, після введення 

препаратів цей показник підвищився в контрольній групі до 16,93±0,14, в 

дослідній до 17,51±0,3 що на 2,22 та 2,8 пг більше за показники п’ятої  доби. 

Показник вмісту загального білка в сироватці крові на 6-у добу після 

введення залізовмісних препаратів підвищувався відносно початку досліду і 

становив  у контрольній групі 70±0,42 г/л, в першій дослідній 74±0,19 г/л. а в 

другій 71,2±0,27 г/л. 

При дослідженні крові телят на 25 добу нами було встановлено, що 

кількість еритроцитів у крові телят контрольної групи зросла до – 

5,94±0,11Т/л, у першій дослідній групі -  до 7,3±0,34 Т/л (табл. 2.8). 

Кількість лейкоцитів за весь період дослідження в контрольній та 

другій  дослідній групах поступово збільшувалась в контрольній групі з 

8,6±0,11 до 9,02±0,41 Г/л та з 7,41±1,32 до 8,3±0,34 Г/л в дослідній групі, що 

відповідає межам фізіологічної норми.  

У телят, які отримані від корів, яким в останній місяць вагітності 

чотири рази застосовували залізовмісний препарат, рівень гемоглобіну та 
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кількості еритроцитів були самими вищими порівняно із показниками телят, 

які отримані від корів, що не отримували цей препарат та 2 рази  за останній 

місяць вагітності. 

Таблиця 2.8. 

Гематологічні та біохімічні показники крові телят на 25-ту добу, 

(M±m, n=15) 

 

Вміст гемоглобіну у крові телят всіх групах, збільшився у контрольній 

групі з 98,2±0,89 до 102,41±0,23г/л,  першій  дослідній з 110,3±0,20 до 

115,25±0,1г/л. другій дослідній з 102,1±7,31 до 107,3±0,34г/л.  підвищення 

вмісту показників крові вказує на позитивний вплив залізовмісних 

препаратів. 

Підвищення показника вмісту гемоглобіну в дослідних групах ми 

пов’язуємо з впливом препарату Ферофарм мультивіт та препарату Фермівіт-

селен тільним коровам  на обмін речовин та краще засвоєння заліза. 

Показники групи На 20-ту добу На 25-ту добу 

Еритроцити, Т/л 

Д 1 7,10±0,12 7,3±0,34 

Д 2 6,9±1,01 7,0±1,22 

К 5,8±0,45 5,94±0,11 

Лейкоцити Г/л 

Д 1 8,2±0,29 7,5±0,04 

Д 2 7,41±1,32 8,3±0,34 

К 8,6±0,11 9,02±0,41 

Гемоглобін, г/л 

Д 1 110,3±0,20 115,25±0,1 

Д 2 102,1±7,31 107,3±0,34 

К 98,2±0,89 100,41±0,23 

Кольоровий показник, од. 

Д 1 1,20±0,04 1,29±0,06 

Д 2 1,08±0,53 1,15±0,31 

К 0,88±0,21 0,91±0,34 

ВГЕ, пг 

Д 1 17,51±0,3 18,29±0,05 

Д 2 16,40±2,31 17,3±2,35 

К 16,93±0,14 17,24±0,45 

Загальний білок, г/л  

Д 1 74±0,19 75±0,20 

Д 2 71,2±0,27 69,3±4,31 

К 70±0,42 68,2±0,04 
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КПК у телят дослідної групи почав підвищуватися на 5 день 

дослідження і його показник становив 1,20 од.. Він значно підвищився на 25-

й день порівняно з контрольною групою на 0,48 од. 

Показник вмісту загального білка в сироватці крові в контрольній групі 

на 25-й день становив 68,2±0,04г/л, а в першій дослідній 75±0,2 г/л (рис. 

2.8.)., в другій лослідній групі 69,3±4,31 г/л. 

Така ж тенденція підвищення показників вмісту загального білка 

сироватки крові в контрольній групі ми пов'язуємо з впливом препарату 

Ферофарм мультивіт на обмін речовин та засвоєння білків молока дослідних 

корів.  

Показник ВГЕ (Рис. 2.8.) контрольної та дослідної груп за весь період 

дослідження майже не змінювався. На 20-й день у контрольної групи 

становив 16,93±0,14, на 25-й день – 17,24±0,45, а у тварин дослідної групи 

відповідно 17,51±0,3; 18,29±0,05. 

Такий стан підтверджує розвиток анемії у корів оскільки з 

прогресуванням вагітності відбувається стимуляція еритропоезу: має місце 

збільшення гормону еритропоетину, який стимулює продукцію еритроцитів 

кістковим мозком. Крім того, еритропоез стимулює утворення під час 

вагітності ХГ, ПЛ і прогестерон. Водночас естрогени справляють гнітюче 

дію на цей процес. У неплідних корів потреба в залізі становить 300 мг на 

добу. Під час тільності потреба в залізі неухильно зростає до 600 мг на добу. 

 

ВИСНОВКИ 

Причиною залізодефіцитної анемії тільних корів є незбалансованість 

раціону тільних корів, низький вміст макро- , мікроелементів, в тому числі 

заліза та вітамінів в раціоні, оскільки з прогресуванням вагітності потреба в 

залізі неухильно зростає. Саме це є причиною розвитку анемії у 

новонароджених телят оскільки молозиво та молоко має дефіцит заліза.  
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1. 85 % телят хворих на анемію були народжені від корів, у яких 

діагностували хвороби, спричинені порушенням обміну речовин під час 

тільності. 

2. Внутрішньом’язове введення залізовмісного препарату «Ферофарм 

мультивіт» у дозі 15 мл  позитивно впливає на загальний стан  яких (може 

тільних корів)тварин та біохімічні процеси в організмі, що проявилялось на 6 

добу досліду підвищенням кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, 

кольорового показника крові, ВГЕ та загального білку сироватки крові у 

тварин обох груп.  Виразно це проявлялось у телят,  отриманих від  корів, 

яким чотирьохкратно в останній місяць тільності вводили препарат 

«Фермівіт-селен» з метою профілактики. 

3. Позитивні зміни у складі крові спостерігаються на 25-ту добу після 

народження телят в обох дослідних групах. Так, кількість еритроцитів та 

вмісту гемоглобіну становили 7,3±0,34 Т/л  та 115,25±0,1 г/л .у телят першої 

дослідної групи та  7,0±1,22 Т/л  та 107,3±0,34 г/л .– другої та були вірогідно 

вищими, ніж у телят, материнський організм яких не отримував апробованих 

нами препаратів заліза.  

4. Схематичне застосування лікувальних та профілактичних доз 

тільним коровам позитивно впливає на стан еритроцитопоезу маточного 

поголів’я. Народжені телята від таких корів мали кращі показники стану 

еритроцитопоезу,  ніж у контрольні.  

5. Доведено, що кратність введення тільним коровам залізовмісного 

препарату впливає на ефективність їх впливу на організм новонароджених. 

Так двохкратне введення залізовмісного .препарату покращує показники 

крові відносно контрольної групи тварин, але  чотирьохкратне введення 

забезпечує довготривалий позитивний вплив препарату на організм матері та 

новонароджених, що проявляється більш високими показниками кількості 

еритроцитів та вмісту гемоглобіну. 
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