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ВСТУП 

Хвороби, спричинені порушенням обміну речовин, називають 

аліментарними, оскільки їх виникнення зумовлене в основному дефіцитом 

або надлишком енергії, поживних і біологічно активних речовин у раціонах 

тварин. Ці хвороби надзвичайно розповсюджені у господарствах і завдають 

значних економічних збитків. За даними літератури за останні десять років, у 

сироватці крові корів контрольних груп визначався знижений рівень 

загального білка у 31,5–47,8 % пробах, загального кальцію – у 33,6–46; 

неорганічного фосфору – 27,6–35; каротину – у 74,1–81,7 % пробах. А-

гіповітаміноз встановлений у 69,5 % корів. 

Поширення хвороб, спричинених порушенням обміну речовин, 

зумовлено зміною умов утримання тварин, зменшенням у раціонах великої 

рогатої худоби грубих кормів, переважанням силосованих, часто неякісних 

кормів, недостатньою інсоляцією, а в деяких господарствах – цілорічним 

стійловим утриманням тварин. Окрім того, на великих територіях України 

значно поширені ендемічні хвороби зумовлені недостатнім вмістом у 

ґрунтах, водних джерелах і рослинах рухомих форм біотичних 

мікроелементів або надлишком їх антагоністів. Ендемічні хвороби тварин ще 

називають геохімічними ензоотіями [23]. 

Особливе місце серед порушення обміну речовин належить нестачі 

вітамінів і мінеральних речовин. Доведено взаємозв'язок між вітаміном А і 

цинком, токоферолом і селеном, ціанокобаламіном і кобальтом, вітаміном В і 

цинком та кобальтом. Засвоєння цинку в кишечнику стимулюється вітаміном 

А, який забезпечує синтез цинкозв'язвального білка. 3 іншого боку, дефіцит 

цинку призводить до зниження іммобілізації вітаміну А з печінки. Наукові 

дані стверджують важливу роль у становленні організму телят поєднаного 

застосування вітамінів А і D разом з мікроелементами [6, 23].  

Особливу роль у розвитку молодняку тварин відіграє вітамін D. 

Останніми дослідженнями встановлено, що він не лише регулює фосфорно-

кальцієвий обмін, а й проліферацію та диференціацію клітин усіх органів і 
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тканин, синтез ліпідів, білків, ферментів, гормонів, бере участь у регуляції 

функціональної активності багатьох органів і систем, у тому числі серцево-

судинної і травної, печінки, підшлункової залози тощо [6,7].  

Нестача вітаміну D, порушення у зв’язку з цим обміну кальцію і 

фосфору, інші зміни в організмі телят при нестачі вітаміну D змушують 

надавати велику увагу щодо профілактики і лікування D-гіповітамінозу. 

Особливо актуальним питання щодо лікування і профілактики рахіту постає 

при виникненні цього захворювання в телят у перші тижні після народження. 

Адже у цей період проходить становлення і формування внутрішніх органів і 

кістяка тварин. Тому, враховуючи значення вітаміну D для організму, 

профілактика і лікування рахіту у телят раннього віку є обов’язковою 

умовою для отримання здорового високопродуктивного поголів’я. [4]. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Поширення та причини виникнення D-гіповітамінозу 

D-гіповітаміноз, рахіт – захворювання молодняку тварин, що має 

хронічний перебіг, зумовлене розладом D-вітамінного і фосфорно-

кальцієвого обміну речовин. Характеризується порушенням утворення 

кісткової тканини та її кальцифікації з наступними функціональними змінами 

нервової, серцево-судинної, травної та дихальної систем. Хворіє молодняк 

усіх видів тварин (козенята, ягнята, цуценята, телята, поросята, лошата та 

ін.), особливо при інтенсивному рості. Частіше рахіт зустрічається у зимово-

весняний період, в умовах безвигульного утримання тварин – у будь-яку 

пору року. Інколи зміни, характерні для рахіту, виявляються у 60 % 

молодняку. 

Рахіт може бути природженим і набутим. Природжений в свою чергу 

буває генетично зумовленим, що вперше було виявлено серед молодняку 

коней, і наслідком порушень мінерально-вітамінної годівлі та безвигульного 

утримання маточного поголів'я, коли народжується молодняк з характерними 

симптомами рахіту. 

Набутий рахіт буває первинним і вторинним (ендогенним). Основні 

причини первинного рахіту: недостатня інсоляція при безвигульному 

утриманні молодняку, оскільки під впливом ультрафіолетового опромінення 

в шкірі із провітаміну синтезується вітамін D [23].  

Термін “вітамін D” має об’єднувальне значення. Науці відомо близько 

10-ти речовин, що мають властивості вітаміну D. Дві з них – D2 та D3 

використовуються у тваринництві як профілактичні і лікувальні засоби [29]. 

Основною причиною рахіту є порушення обміну кальцію, фосфору та 

кальциферолу. Патогенез рахіту складний, що пов’язано із багатьма 

причинами, які спричиняють порушення обміну Са і Р, та складним 

механізмом регуляції цих елементів, у якому важливу роль відіграють 

кальциферол, гормони щитовидної та паращитовидних залоз, 
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функціональний стан кишечнику, нирок, печінки та інших органів [4].  

Для утворення біологічно активних форм холекальциферолу потрібно 

пройти процес гідроксилювання, який складається з декількох етапів.  

Перший етап – синтез 25-гідроксихолекальциферолу (25-ОНD3), 

антирахітична активність якого в 1,5 рази вища, ніж вітаміну D3. Після 

введення вітаміну D він швидко акумулюється в печінці, де під впливом 

ферменту – 25-гідроксилази проходить гідроксилювання бокового ланцюжка 

з утворенням 25-гідроксихолекальциферолу. Було встановлено, що єдиним 

органом, в якому здійснюється окислення вітаміну в 25-

гідроксихолекальциферол, є печінка. Також встановлено, що залежно від 

концентрації вітаміну D3 в організмі проходить розподіл функціонального 

навантаження на гідроксилазні системи гепатоцитів. Так, при низьких 

(фізіологічних) концентраціях вітаміну D3 провідну функцію виконує 

гідроксилазна система мікросом, а при підвищених – мітохондрій. Отже, 

активність гідроксилазних систем гепатоцитів регулюється рівнем вітаміну 

D3 та 25-гідроксихолекальциферолу. Встановлена також лінійна залежність 

концентрації 25-гідроксихолекальциферолу у плазмі крові від дози 

холекальциферолу, через що його рахують індикатором D-вітамінного 

статусу організму.  

В результаті подальших досліджень виявили і здатність нирок 

приймати участь у D-вітамінному обміні: в них 25-гідроксихолекальциферол 

окислюється у більш активну форму – 1,25-дигідроксихолекальциферол 

(1,25-(ОН)2D3). Фізіологічна активність його у 4–5 разів вища, порівняно з 

вітаміном D. Цей метаболіт є найбільш активним і виконує в організмі всі 

фізіологічні функції, притаманні вітаміну D, і є його гормональною формою 

[27].  

У вагітних тварин, окрім нирок, 1,25-дигідроксихолекальциферол може 

синтезуватися у плаценті і жовтковому мішку. Високі потреби організму 

матері і плода в гормоні компенсуються позанирковим його синтезом. У 

нирках синтезуються й інші метаболіти, зокрема 24,25-
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дигідроксихолекальциферол. Нефроектомовані тварини не в змозі 

синтезувати цей метаболіт [6,11, 25]. В останні роки встановлено, що 

біологічно активні метаболіти холекальциферолу проявляють свою 

фізіологічну дію шляхом, який подібний до дії класичних стероїдних 

гормонів. Діоксиметаболіти вітаміну D3 попадають у клітину-мішень, 

зв’язуються з вільними специфічними рецепторними білками. Утворений 

комплекс транспортується до ядра клітини і вступає у взаємодію з 

визначеними ділянками молекули ДНК. 

Найбільший вплив вітаміну D має на мінеральний обмін. Вітамін D 

підтримує гомеостаз кальцію і фосфору, реалізуючи свою дію, за рахунок 

безпосереднього впливу на процеси абсорбції кальцію і фосфору в 

кишечнику, реабсорбцію цих катіонів у ниркових канальцях і мобілізацію їх 

із кісткової тканини. Вплив на абсорбцію кальцію в кишечнику здійснюється 

двома механізмами. Основна дія вітаміну D проявляється шляхом регуляції 

синтезу специфічного кальцій-зв’язувального білка.  

Вітамін D3 має тісний взаємозв’язок між забезпеченістю вітаміном D і 

асиміляцією фосфору в кишечнику, але до цього часу не вдалося виділити з 

кишечнику специфічного для вітаміну D білка, який би приймав участь у 

транспорті фосфору [4,19].  

У фосфорно-кальцієвому обміні приймає участь лужна фосфатаза, яка 

каталізує відщеплення неорганічного фосфору із органічних моноефірів 

фосфорної кислоти, які не можуть абсорбуватися у тонкому кишечнику. 

Найбільша активність ферменту властива тканинам з інтенсивним 

транспортом мінеральних речовин – слизовій оболонці тонкої кишки, ниркам 

і кістковій тканині [8]. 

Серед факторів, які впливають на активність лужної фосфатази у 

кишковому епітелії, найбільш значною дією володіє вітамін D. Розвиток 

рахіту у тварин супроводжується зниженням її активності у слизовій 

оболонці тонкої кишки. В той же час розвиток рахіту супроводиться значним 

підвищенням активності лужної фосфатази у сироватці крові і синовіальній 
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рідині. Існує лужна фосфатаза різного походження. Підвищення активності 

лужної фосфатази у сироватці крові і сіновії при рахіті проходить переважно 

за рахунок ферменту, який надходить із кісткової тканини, у якій його 

синтезують остеобласти. У слизовій кишечнику фермент синтезують 

ентероцити, причому цей синтез стимулює вітамін D [27].  

Під впливом лужної фосфатази на поверхні кишкового епітелію 

проходить інтенсивний гідроліз різних моноефірів фосфорної кислоти; 

гідролітична активність ферменту спричиняє підвищення концентрації 

фосфору безпосередньо в місцях, пов’язаних з його транспортом. Також 

установлено, що 1,25-дигідроксихолекальциферол суттєво збільшує 

реабсорбцію кальцію у ниркових канальцях. Також виявлено здатність 1,25-

дигідроксихолекальциферолу впливати на транспорт катіонів у 

проксимальних канальцях нирок через регуляцію мембранного потенціалу 

[6,18, 23]. Ще одним механізмом відновлення рівня кальцію у сироватці крові 

є резорбція кісткової тканини зі звільненням його в кров під впливом 1,25-

дигідроксихолекальциферолу і ПТГ. У тварин, що утримувались на 

збідненому кальцієм раціоні, введення вітаміну D підтримувало рівень 

кальцію у сироватці крові. Джерелом кальцію при цьому була кісткова 

тканина. Збільшення синтезу лимонної кислоти у кістках під впливом 

вітаміну D сприяє підвищенню розчинності мінерального компонента і 

мобілізації кальцію із кістки у кров [20,24].  

Вплив вітаміну D на обмін багатьох речовин пояснює особливість 

клінічного перебігу порушення його обміну. Клінічні ознаки рахіту 

розвиваються поступово і їх вираженість залежить також від багатьох 

факторів. 

 

1.2. Причини порушення обміну кальцію і фосфору 

Обмін кальцію і фосфору залежить від їх екзогенного надходження, 

співвідношення різних елементів живлення в раціоні, характеру сполук, у 

яких ці елементи знаходяться в кормах, ступеня абсорбції в шлунково-
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кишковому каналі, стану регуляторних систем організму. Тому причини 

патології обміну цих елементів різноманітні і їх у самому простому варіанті 

можна систематизувати таким чином: внутрішньоутробна спадкова 

патологія; екзогенні фактори; ендогенна патологія. Комплекс цих причин 

спричиняє розвиток кількох хвороб: рахіту, остеодистрофії, післяпологової 

гіпокальціємії та гіпофосфатемії. 

Внутрішньоутробна спадкова патологія характеризується порушенням 

механізмів і ферментних систем, які беруть участь в обміні кальцію і 

фосфору. Уроджений рахіт описаний у лошат, поросят  і дітей. 

Екзогенні фактори також досить різноманітні. Їх у свою чергу можна 

розподілити на 2 групи: аліментарні фактори [9] та порушення світлового 

режиму, коли тварини утримуються в закритих приміщеннях і не 

опромінюються ультрафіолетовими променями [10]. Серед аліментарних 

факторів необхідно назвати, насамперед, нестачу в раціонах кальцію, 

фосфору, магнію у поєднанні з дефіцитом вітамінів D і А, клітковини, 

енергії, протеїну, порушення співвідношення між вмістом кальцію і фосфору 

в раціоні. Такі умови створюються при жомовому, силосно-жомовому та 

бардяному типах годівлі, нестачі сіна і концентрованих кормів. У жомі 

співвідношення між кальцієм і фосфором досягає 10:1, силосі кукурудзяному 

3–4:1, що спричиняє утворення важкорозчинних сполук, які погано 

всмоктуються у кишечнику [14, 28]. 

Ендемічна (ензоотична) остеодистрофія розвивається при достатній 

кількості в раціонів Са, Р, вітамінів D і А, але при нестачі кобальту, 

марганцю, йоду, цинку, міді, надлишку–стронцію, барію, магнію, нікелю. 

Таку остеодистрофію назвали ензоотичною [9]. Надлишок магнію і нікелю в 

кормах при одночасному зниженні кобальту і марганцю гальмує 

всмоктування у шлунково-кишковому каналі елементів, що підтримують 

лужний резерв крові, тому резервна лужність і рН крові знижуються. За 

дефіциту міді кісткова тканина розсмоктується, при цьому знижується рівень 

неорганічного фосфору в крові [6, 15, 25]. 
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У розвитку рахіту і остеодистрофії важлива роль належить ендогенним 

факторам. Це, насамперед, зумовлено порушенням обміну вітаміну D, 

функціонального стану печінки, нирок, щитоподібної та паращитоподібних 

залоз. У зв’язку зі складністю етіології та патогенезу ці хвороби були названі 

ендогенним D-гіповітамінозом та вторинною остеодистрофією [3]. 

Встановлено, що вітаміни D2 і D 3 є біологічно інертними сполуками. 

Вони є лише попередниками дійсно активних речовин, що мають назву 

“активні метаболіти вітаміну D”. Перший етап перетворення вітамінів D2 і D3 

у метаболіти відбувається в печінці. Із кровотоку близько 70 % вітаміну D3 

поглинається гепатоцитами і ретикулоцитами. У гепатоцитах синтезується 

перший метаболіт – 25- гідроксихолекальциферол (25ОНD3) [14, 40], 

антирахітична активність якого у 1,5–2,0 рази вища, ніж самого вітаміну. 

25ОНD3 є основною транспортною формою вітаміну D3, що циркулює в 

крові. Концентрація його служить індикатором D-вітамінного статусу в 

організмі. При хворобах печінки (гепатит, гепатодистрофія) синтез 

метаболіту зменшується [3, 5, 6]. 

Синтезований у печінці 25ОНD3 транспортується в нирки, де 

гідроксилюється з утворенням гормонально активних метаболітів вітаміну 

D3, серед яких найбільш активними є 1α,25-дигідроксихолекальциферол 

[1,25(ОН)2D3] та 24,25-дигідроксихолекальциферол [24,25(ОН)2D3]. Синтез 

метаболітів здійснюється ферментами, які локалізовані у проксимальних 

звивистих канальцях нирок [14]. Порівняння біологічної дії двох метаболітів 

показало, що 24,25 (ОН)2 D3 у 10 разів менш активний, ніж 1,25 (ОН)2D3 у 

відношенні стимуляції всмоктування кальцію в кишечнику [28]. Активність 

кальцитріолу [1,25(ОН)2 D3] у 4–5 разів вища, порівняно з вітаміном D3 [15]. 

При хворобах нирок спостерігається зниження вмісту активних 

метаболітів вітаміну D в сироватці крові [18, 19]. Одностороння нефректомія 

щуриць також супроводжується зниженням забезпеченості їх організму 

дигідроксиметаболітами вітаміну D, що корелює з розвитком у них 

гіпокальціємії і гіпофосфатемії. Плоди цих самок менше забезпечені 
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активними метаболітами вітаміну D і мінеральними елементами, а 

новонароджені щурята мають ознаки дефіциту вітаміну D. У вагітних жінок з 

ураженням нирок спостерігається низький рівень метаболітів вітаміну D, а в 

новонароджених малят–знижений удвічі рівень 25ОН D3, загального кальцію, 

неорганічного фосфору, підвищений уміст ПТГ та збільшена активність луж-

ної фосфатази, що є типовим проявом D-вітамінної недостатності [20, 21]. 

Таким чином, порушення обміну кальцію і фосфору можуть бути 

спричинені не лише дефіцитом аліментарних факторів, світловим 

голодуванням, а й патологією органів, що беруть участь в метаболізмі 

вітаміну D. 

 

1.3. Симпоми, які характерні для розвитку D-гіповітамінозу та 

діагностика. 

Субклінічний перебіг характеризується симптомами, загальними для 

багатьох хвороб. Це пригнічення загального стану, зниження апетиту, 

тьмяність та скуйовдженість волосяного покриву. Тварини знижують 

продуктивність, розвивається низькорослість [ 12, 19].  

Клінічний перебіг рахіту характеризується більш специфічними 

ознаками: потовщення суглобів, збільшення і провисання черева, лизуха. При 

подальшому розвитку хвороби можна спостерігати напруженість рухів 

кінцівок, залежування тварин, викривлення кісток, виснаження. Разом з тим, 

при ускладненні рахіту А-гіповітамінозом переважають у багатьох тварин 

симптоми останнього [26].  

При вторинному або ендогенному D-гіповітамінозі можна встановити 

патологію органів, які причетні до розвитку цього захворювання. У великої 

рогатої худоби у D-вітамінному обміні велике значення має функціональний 

стан печінки. При абсцесах печінки відмічено розвиток D-гіповітамінозу 

ендогенного походження, який розвивається у тварин старшого віку, зокрема 

у бичків 4-6-ти місячного віку на відгодівлі. Але і у такому випадку введення 

вітамінних препаратів полегшує перебіг захворювання. При ендогенному D-
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гіповітамінозі, викликаному враженням печінки, у першу чергу розвивається 

схуднення тварин. Це пояснюється порушенням білкового обміну [25].  

Сприяють розвитку хвороби й інші фактори – дефіцит енергії, протеїну, 

цукру, порушення співвідношення між калієм i кальцієм, кальцієм i 

фосфором, фосфором і магнієм, кобальтом і нікелем, стронцієм, барієм [29].  

Рання діагностика D-гіповітамінозу є досить актуальною, оскільки 

деформація кісток скелета при цьому захворюванні є незворотною.  

Діагностика D-вітамінної недостатності грунтується на врахуванні 

умов утримання тварин (вигульне чи стійлове), результатів аналізу раціонів 

на забезпеченість тварин вітаміном D, кальцієм та фосфором, їх 

співвідношення між собою, лабораторному аналізі крові, синовіальної рідини 

та інших спеціальних методах. 

Найбільш інформативним методом діагностики цієї патології є 

визначення кількості метаболітів холекальциферолу в сироватці крові. За 

даними літератури, рахіт у телят спостерігається при зменшенні вмісту 25-

ОН-D3 до 7–14 нг/мл проти 30–70 нг/мл у здорових. Проте визначення 

метаболітів є досить складним, і такі дослідження виконуються лише Л.І. 

Апуховською в лабораторії медичної біохімії Інституту біохімії ім. А.О. 

Палладіна НАН України. 

Високоінформативним для діагностики рахіту є визначення рівня 2,3-

дифосфогліцеринової кислоти, проте через значну трудомісткість ця 

методика не набула поширення у практиці лабораторій ветеринарної 

медицини. Тому й нині найбільш часто для діагностики D-гіповітамінозу 

використовуються непрямі показники: результати аналізу умов утримання 

тварин, раціону за кількістю в ньому вітаміну D, кальцію та фосфору, 

біохімічного дослідження сироватки крові на вміст макроелементів і 

визначення активності лужної фосфатази в цьому ж субстраті та синовіальній 

рідині [4, 7, 13].  

За норму вмісту загального кальцію у великої рогатої худоби прийнято 

вважати 2,5–3,12 ммоль/л (10,0–12,5 мг/100 мл), неорганічного фосфору – 
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1,78–2,4 ммоль/л (5,5–7,5 мг/100 мл). 

У клінічно здорових телят одно-тримісячного віку при вмісті 

загального кальцію та неорганічного фосфору в межах фізіологічних 

коливань активність лужної фосфатази становить 3,5–9,5 од. Боданського. 

Одиниці Боданського використовуються при визначенні активності лужної 

фосфатази з бетагліцерофосфатом. На сьогодні для визначення активності 

цього ферменту використовують і інші методики, за якими активність лужної 

фосфатази визначають у Од/л, ммоль/л тощо [23 - 26].  

Аналіз літературних даних дає можливість зробити висновок, що роль 

вітаміну D3 не обмежується тільки регуляцією обміну кальцію і фосфору. На 

сучасному етапі встановлено, що вітамін D3 регулює проліферацію усіх 

органів і тканин, синтез ліпідів, ферментів, гормонів, причому не тільки 

кальційреагуючих, але й тиреотропіну, глюкокортикоїдів, пролактину, 

гастрину тощо. Останні повідомлення вказують, що у досліді на щурах 

стверджено вплив вітаміну D3 на вуглеводний обмін. Експериментально 

доведено, що синтез інсуліну залежить від забезпеченості організму 

вітаміном D3 і мало залежить від рівня кальцію. Таким чином, для 

підтримання життєдіяльності організм має отримувати протягом усього 

життя вітамін D3 [1, 2].  

Разом з тим ця умова не завжди виконується. Наукові дослідження 

стверджують, що у молоці корів вітаміну D практично немає. Таким чином, 

організм телят після народження практично не отримує вітаміну D з 

молоком. Інсоляцію телят у такому віці, як правило не проводять. При 

недостатньому забезпеченні корів біологічно-активними речовинами у телят 

малі запаси вітаміну D після народження. Тому невдовзі після початку 

самостійного життя у такому випадку телята хворіють на рахіт. 

 

1.4. Лікування та профілактика D-гіповітамінозу 

З метою додаткового забезпечення тварин вітамінами їх задають у 

вигляді преміксів, білково-вітамінних добавок, кормових та ін’єкційних форм 
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вітамінних препаратів. Більший лікувальний ефект можна отримати при 

використанні мінерально-вітамінних препаратів, адже для побудови тіла 

тварини потрібні не лише вітаміни, а й мінеральні речовини. 

Найпоширеніший спосіб застосування вітамінів – внесення їх у комбікорми у 

вигляді преміксів – однорідної суміші вітамінів, мікроелементів, амінокислот 

тощо [1, 8, 7, 16].  

Лікування D-гіповітамінозу ефективне лише на початкових стадіях 

встановлення хвороби. Деформація кісток скелету не має зворотного 

процесу. Головною запорукою ефективного лікування є правильна годівля 

тварин. Фосфорно-кальцієве співвідношення у раціоні балансують 

мінеральними добавками, додатково вводять кормові дріжджі, концентрати 

вітамінів D і А. При ендемічній формі остеодистрофії згодовують кормові 

добавки, багаті на дефіцитні елементи та антагоністи для елементів, які 

містяться в надлишку. У місцевостях, де спостерігається дефіцит кальцію і 

фосфору у грунтах, рекомендують вносити мінеральні добрива, багаті на 

фосфор та кальцій [11].  

Низька ефективність застосування вітаміну D може бути спричинена 

порушенням співвідношення кальцію і фосфору. При надлишку фосфору 

порушується всмоктування кальцію внаслідок як прямого гальмівного 

впливу надлишку фосфору на цей процес, так і в результаті порушення 

утворення в нирках активної форми вітаміну D – кальцитріолу, синтез якого 

гальмується при надлишковому надходженні в організм фосфору.  

Хворим тваринам призначують препарати вітаміну D всередину або 

парентерально. Для орального застосування рекомендовані масляні 

концентрати вітамінів D2 та D3, дивітамін, «Тривіт А,Д3,Є», риб’ячий жир, 

кормові дріжджі, відеїн D3, комбінал D3, водорозчинний аквахол. 

Парентерально застосовують масляний розчин відехолу, тривіту, тетравіту, 

аксетокал (Чехія), інфадін (Чехія), водний розчин інсолвіту [3, 23].  

Лікувальні дози холекальциферолу становлять 100–125 МО на 1 кг 

маси тварини, профілактичні – 30–50 МО. Однак зазначено, що дозування 
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вітаміну D3 на 1 кг маси невірне, оскільки його метаболіти, є гормональними 

препаратами, тому дозувати потрібно на голову. 

Разом з тим опубліковані результати досліджень свідчать, що 

ефективність препаратів залежить від багатьох факторів: дози, кратності 

введення, виду розчинника, форми препарату.  

Є повідомлення, що введення вітаміну D у складі тетравіту у добовій 

дозі 50 МО/кг не ефективне для лікування D-гіповітамінозу, а в дозі 125–150 

МО/кг має недостатній лікувальний ефект, що свідчить про низьку 

ефективність тетравіту для лікування D-гіповітамінозу.  

Отримані результати досліджень по вивченню лікувальної 

ефективності інсолвіту та вітамінно-мінерального концентрату за непрямими 

показниками D-вітамінного обміну свідчать про те, що лікувальна 

ефективність водорозчинного інсолвіту така ж низька, як і олійного 

концентрату – тетравіту. Уміст загального кальцію та неорганічного фосфору 

у телят дослідних груп за період лікування практично не змінився. Обидва 

препарати підтримували рівень загального кальцію і неорганічного фосфору 

протягом всього періоду лікування (60 діб), що дає змогу говорити про їх 

стабілізуючий вплив на фосфорно-кальцієвий обмін при D-гіповітамінозі. 

При лікуванні тетравітом вміст загального кальцію мав лише тенденцію до 

збільшення. У досліді з інсолвітом уміст загального кальцію взагалі не 

змінився. Збільшення вмісту неорганічного фосфору у телят обох груп було 

невірогідним. Отже, лікувальна ефективність водорозчинного концентрату – 

інсолвіту – при D-гіповітамінозі телят низька, оскільки вміст кальцію 

залишився меншим норми. Це пояснюють тим, що форма вітаміну D у цих 

препаратах нестійка і він швидко руйнується. 

Високу лікувальну ефективність отримали лише при згодовуванні 

вітамінно-мінерального концентрату, що свідчить про його перевагу при 

лікуванні D-гіповітамінозу у телят методом згодовування, порівняно з 

препаратами для парентерального введення – інсолвітом та тетравітом. При 
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цьому доза вітаміну D у складі вітамінно-мінерального концентрату 

становила 40–50 МО на 1 кг маси тіла на добу [4, 22]  

Є повідомлення, що використання вітаміну D у складі олійних розчинів 

у дозах 500 та 250 МО на 1 кг маси тіла дає можливість підтримувати 

забезпеченість вітаміном D в організмі на високому. [4, 6, 7, 8] 

Проведені останнім часом дослідження стверджують високу 

лікувальну ефективність водорозчинної форми вітаміну D3 – ліповіду у 

добовій дозі 1–5 тис. МО для профілактики та лікування остеодистрофії у 

корів [23].  

З метою лікування та профілактики D-гіповітамінозу рекомендують 

проводити опромінення тварин ультрафіолетовими лампами, щоденно 

надавати моціон, стежити за вуглеводною, білковою, мінеральною та 

вітамінною поживністю кормів, кальцієво-фосфорним відношенням (1,5–2 : 

1). Концентрати у раціоні великої рогатої худоби не повинні перевищувати, 

залежно від віку і фізіологічного стану тварин: для сухостійних корів – 30–35 

% (за поживністю), клітковина – 25–28 % (від сухої речовини), цукрово-

протеїнове відношення – 0,8–1,2; для телят 1–3-місячного віку на 1 кормову 

одиницю потрібно 125 г перетравного протеїну, рівень клітковини у сухій 

речовини раціону має бути в межах 6–12 % [23-27].  

На жаль, у практичній діяльності тваринники не завжди дотримують 

цих рекомендацій, а при виникненні захворювання у арсеналі лікаря 

ветеринарної медицини є лише найбільш легкі для виробника ліків вітамінні 

препарати. Здебільшого це комплексні олійні препарати для парентерального 

та орального застосування, такі як тривіт, тетравіт та їх різні модифікації. 

Тому ми у своїй роботі також взяли відомий препарат тривіт для лікування 

D-гіповітамінозу у телят шляхом парентерального введення. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Робота виконувалась на кафедрі ветеринарного акушерства, 

внутрішньої патології та хірургії Подільського державного аграрно-

технічного університету та господарствах Поділля. 

Матеріалом для виконання роботи були результати клінічного 

дослідження телят, умов їх утримання (технологія утримання, годівля). 

Матеріалом для досліджень були телята місячного віку чорно-рябої 

породи, які хворіли на D-гіповітаміноз. Всього було досліджено 59 телят, які 

до початку проходження досліджень досягли 20 – 30 денного віку. 

Методи дослідження – клінічні, мікроскопічне дослідження 

морфологічного складу крові з визначенням кількості еритроцитів, 

лейкоцитів – за допомогою камери Гор'яєва. Водночас проводили біохімічні 

дослідження –гемоглобіну, загального білку, глюкози і загального кальцію). 

Вміст гемоглобіну визначали геміглобінціанідним методом. Стан 

мінерального обміну вивчали за вмістом у сироватці крові загального 

кальцію (кальційарсеназним методом), загальний білок – рефрактометрично, 

глюкозу – ферментативним глюкозооксидазним методом. Одержаний у 

дослідженнях цифровий матеріал оброблено з використанням методів 

варіаційної статистики. 

Нами була опрацьована ветеринарна документація, фінансово-

економічні звіти господарства, проведено аналіз годівлі тварин, клінічний 

огляд та умови їх утримання і гематологічні дослідження крові. 

При виявленні телят з симптомами D-гіповітамінозу ми проводили їх 

лікування. Всього було встановлено діагноз на D-гіповітаміноз за клінічними 

ознаками 34 телятам, яких за принципом аналогів було поділено на дві групи, 

та з лікувальною метою робили ін’єкції комплексного вітамінного препарату 

“Тривіт АД3Є”( Табл. 1). 

Вітамінний препарат “Тривіт АД3Є” водили з розрахунку 1250 МО 

вітаміну D3 на 1 кг маси тіла тварини. Настанова по використанню препарату 
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приписує введення вітаміну D3 для лікування рахіту у дозі 400 МО. Але 

проведені досліди стверджують, що активність вітаміну D3 у складі олійних 

розчинів низька і не забезпечує належного лікувального ефекту [23]. Тому ми 

взяли більшу дозу препарату. До складу препарату входять також вітаміни А 

і Е, активність яких, особливо вітаміну А, згідно досліджень, задовільна для 

лікування А-гіповітамінозу, який часто перебігає сумісно з D-гіповітамінозом 

[13, 14, 19].  

 Таблиця 1 

Схема застосування препарату при проведенні досліду 

 

Групи тварин Дози, спосіб і схема застосування 

Телята першої групи 

(20 голів) 

 Тривіт АД3Є” вводили з розрахунку 1250 МО 

вітаміну D3 на 1 кг маси тіла тварини. 

внутрішньом’язово 8 днів (3,5мл), через 3 введення 

кількість препарату збільшили до 4 мл 

Телята другої групи 

(14 голів) 

 

Тривіт АД3Є” вводили з розрахунку 400 МО вітаміну 

D3 на 1 кг маси тіла тварини. внутрішньом’язово 8 

днів (2,5мл), через 3 введення кількість препарату 

збільшили до 3 мл 

 

Препарат телятам першої групи вводили внутрішньом’язово через 8 

днів у дозі 3,5 мл, через 3 введення кількість препарату збільшили до 4 мл. 

Препарат телятам другої групи вводили внутрішньом’язово через 8 днів у 

дозі 2,5 мл, через 3 введення кількість препарату збільшили до 3 мл.  

Економічну ефективність використання препарату “Тривіт АД3Є” ми 

визначали за методикою, розробленою на кафедрі внутрішніх хвороб та 

гігієни тварин Факультету ветеринарної медицини ПДАТУ. 

Коротка характеристика препарату 

“Тривіт АД3Є” – вітамінний препарат – прозора масляниста рідина від 

світлого до темно-жовтого кольору. В 1 см3 препарату міститься ретинолу 
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15000 М.О., холекальцеферолу 20000 М.О., токоферолу ацетат 10,0. Вітаміни 

А,Д,Е діють як синергісти, сприяють підвищенню резистентності організму, 

росту і розвитку молодняку, плодючості сільськогосподарських тварин. 

Перед введенням препарат підігрівають у водяній бані до температури 36–

40ºС і вводять підшкірно або внутрішньом’язово. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Результати досліджень показали, що з 189 телят, що народилися 

протягом зимово-стійлового періоду, 154 голів (81,5 %) у 20–30-денному віці 

мали клінічні ознаки рахіту. Такі телята мали потовщені суглоби тазових і 

грудних кінцівок, відвисле велике черево. Вони здебільшого лежали, 

підіймались неохоче, накульгували при ходінні, при наявності кормів у 

годівницях облизували одне одного, огорожу, гризли її. Як ми встановили 

при клінічному дослідженні, симптоми D-гіповітамінозу можна помітити у 

телят з 5-денного віку після народження. 

У таких телят в першу чергу можна помітити сколіоз, відставання у 

рості грудних кінцівок, зниження приросту маси тіла порівняно з здоровими 

телятами. Разом з тим телята народжуються без ознак гіпотрофії, у деяких 

випадках необхідно надавати рододопомогу із-за великого плода, який важко 

проходить через родові шляхи. Таким телятам накладають петлі на грудні 

або тазові кінцівки, деколи травмуючи шкіру від прикладених зусиль при 

рододопомозі.  

Згідно анамнестичних даних, зібраних шляхом опитування 

обслуговуючого персоналу, власних досліджень, телята у віці до двох тижнів 

хворіють з симптомами діареї. З лікувальною метою їм перестають 

випоювати молозиво, замінюючи його відварами трав, додатково задавали 

телятам тетрациклін. Через 2 – 3 доби телятам починали знову випоювання 

молозива. Добова норма випоювання молозива становила 3 – 4 літри. З 10–12 

дня життя телятам клали сіно і насипали дерть. У 18 – 20-денному віці телят 

переводили у приміщення, де вони утримувалися на прив’язі. Але дуже часто 

на прив’язь ставили і телят 3–5-денного віку, коли у клітках не вистачало 

місць для щойно народжених. Починаючи з цього віку, у деяких телят 

помічали потовщення суглобів, але це пов’язували з діареями. У подальшому 

такі телята неохоче підіймались, неактивно споживали корми. Натомість 

облизували одне одного, годівниці. Надалі ми почали проводити ін’єкції 

“Тривіту АД3Є” у першу добу після народження. 
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Ми провели клінічне дослідження  телят, що були щойно переведені з 

кліток на прив’язь. При клінічному дослідженні ми виявили скуйовдженість і 

тьмяність шерстного покриву, болючість карпальних, а у деяких телят і 

скакальних суглобів, хиткість різців. Майже у половини телят відмічали 

блідість кон’юнктиви. На основі результатів клінічного дослідження ми 

встановили попередній діагноз на D-гіповітаміноз. При отриманні 

позитивних змін після введення вітаміну D був встановлений остаточний 

діагноз – рахіт або D-гіповітаміноз.  

Загалом причиною низької продуктивності галузі скотарства, на нашу 

думку, є недостатнє забезпечення тварин кормами. Також варто враховувати 

той фактор, що у досліджуваних господарствах розводять симентальську, 

тобто м’ясо-молочну породу корів. Такі тварини потребують особливої уваги 

до забезпечення їх кормами, особливо маточного поголів’я і молодняку в 

період активного росту. Але згідно наших досліджень, поголів’я лише 

наполовину забезпечене грубими кормами. Враховуючи фізіологічні 

особливості травлення жуйних, нестачу якісного сіна в якійсь мірі можна 

компенсувати згодовуванням соломи і силосу, яких в господарстві вдосталь. 

Але при цьому слід для забезпечення енергетичних потреб тварин вводити в 

раціон значну кількість концентратів, яких у господарстві обмаль – лише 36,5 

% до потреби (табл. 2). 

Всього по кормових одиницях тварини забезпечені на 118 %, серед 

яких частка грубих кормів складає 35,5 %, соковитих – 45,8, концентратів – 

17,4 %.  

У структурі раціону дуже велика частка соковитих кормів (69,4 %), у 

той час як згідно рекомендацій при надоях 3–4 тис. кг молока від корови їх 

частка не повинна перевищувати 36 %, а мінімальна частка концентратів 

повинна становити 18 % [7]. Велика частка соковитих кормів в раціоні, в 

тому числі кукурудзяного силосу, призводить до розвитку ацидозу, 

збільшення кетонових тіл, що призводить до зниження якості молока і 

негативно впливає на плід.  
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Таблиця 2  

Хімічний склад і поживність раціону сухостійних корів у 2017 році, в досліджуваному господарстві   

№ 
п/п 

Корм 

Кількіс
ть 

корму, 
кг 

Кормо
ві 

одини
ці 

Обмін
на 

енергі
я, 

Мдж 

Суха 
речовин

а, 
кг 

Перетра
вний 

протеїн, 
г 

Клітк
овина, 

г 

Цук
ор, 
г 

Ca, 
г 

Mg, 
г 

Р, 
г 

Сu, 
мг 

Zn, 
мг 

Со, 
мг 

 
Каротин

, 
мг 

 Норма  9,1 111 13,1 910 3275 815 95 19,8 53 80 405 66,1 415 

1. 
Сіно, 
різнотрав’я 

2,5 1,1 15 2,0 132 653 89 13,7 4,7 5,3 5,3 17,8 
0,31
1 

38 

2. 
Січка, солома 
пшенична 

3 0,6 14 2,5 16 1060 12 6,0 2,3 2,5 5,3 87,3 
0,88
8 

- 

3. 
Силос 
кукурудзяний 

10 1,7 23 2,0 122 708 102 23 4,0 5,3 10,5 58 0,15 145 

4. 
Сінаж 
конюшини 

5 1,7 23 2,2 239 570 50 8,5 3,2 4,5 6 21,2 0,22 145 

5. 
Буряк 
кормовий 

3 0,33 4,6 0,38 26 35 170 1,5 0,6 1,5 5,3 8,8 
0,30
5 

- 

6. Комбікорм 1 1,0 9,5 0,95 126 57 51 3,2 0,8 4,7 6,6 66,2 0,3 - 

7. 
Динатрій 
фосфат 

0,08 - - - - - - - - 18,4 - - - - 

8. Сіль кормова  0,08 - - - - - - - - - - - - - 

Всього   6,43 89,1 10,3 661 3083 474 55,9 15,6 42,2 39,0 
259,

3 
2,17
4 

328 

 



Крім цього раціони годівлі були не збалансовані та виявлено дефіцит 

основних елементів мінерального та вітамінного живлення в годівлі 

сільськогосподарських тварин у даний період, що вважається серйозною 

передумовою виникнення захворювань. Так (таблиця №2) раціон годівлі 

загальною масою 24,5 кг на 40 % складався з кукурудзяного силосу, 20,4 % – 

з сінажу і 12,2 % в ньому становив кормовий буряк Поживність раціону – 

6,43 кормових одиниці, з них по 26,4 % припадало на силос та сінаж і 5,1 % 

поживності – на кормовий буряк, 15,5 % поживності формувалося за рахунок 

комбікорму.  

Дефіцит кормових одиниць становив 2,67 кормових одиниць. Раціон 

годівлі був також бідний на перетравний протеїн на 249 г або на 28 %. Нижче 

норми були також і інші показники раціону. Цукру, зокрема, не вистачало в 

раціоні 341 г або 42% до норми , кальцію 39,1 г (41,2 %), фосфору 7,8 г (19 

%), магнію 4,2 мг (22 %), міді 41 мг (51,3 %), цинку 145,7 мг (42,4 %), 

кобальту 3,36 мг (67,2%), каротину 87 мг (21 %). 

Як видно із наведеного аналізу раціону, годівля сухостійних корів у 

2017 році була незадовільною. Раціони – бідні за своєю поживністю. Крім 

цього, корми заготовлялись з порушенням технології, а тому були менш 

якісні. В цей період проходила друга половина тільності у корів, відбувався 

інтенсивний ріст плода, а годівля тварин не відповідала нормам. Відповідно 

до змін годівлі тварин  протягом року змінювались і основні біохімічні 

показники їх крові.  

Наукові дослідження стверджують, що при недостатньому 

забезпеченні корів біологічно-активними речовинами у телят малі запаси 

вітаміну D після народження, а у молоці корів вітаміну D практично немає. 

Таким чином, організм телят після народження практично не отримує 

вітаміну D з молоком. Інсоляцію телят у такому віці, як правило не 

проводять.. Тому невдовзі після початку самостійного життя у такому 

випадку телята хворіють на рахіт і для підтримання життєдіяльності організм 

має отримувати вітамін D3 [1]. 
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Крім того, тварини цілорічно утримуються на прив’язі, що усуває 

такий важливий фактор для забезпечення організму вітаміном D, як 

природну інсоляцію. Такі умови утримання маточного поголів’я, на нашу 

думку, і призводять до розвитку рахіту в телят раннього віку. 

При спостереженні за клінічним станом телят ми встановили, що 

телята, яким вводили препарат, по завершенні лікування мали задовільний 

загальний стан. Потовщення суглобів, лизухи, залежування не відмічали. За 

час лікування не було позитивних змін лише у стані шерстного покриву. Як 

на початку, так і по завершенні лікування він був скуйовдженим і тм’яним. 

Гематологічними дослідженнями, які наведені в табл. 3 встановлено, 

що у хворих телят дослідної групи після застосування препарату кількість 

еритроцитів на була вірогідно підвищеною, на: 5,8 і 6,3% (р<0,05). Вочевидь, 

можливий вплив препарату на окисно-відновні реакції, і як наслідок обмін 

речовин і в цілому, що позначилось на активізації гемопоезу.  

Таблиця 3 

Зміни гематологічних показників у телят під впливом АД3Є 

Групи 

тварин 

Показники 

Гемоглобін, г/л Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л 

Перша  
101,1±3,01 

100,8±2,5 

7,60±0,09* 

6,86±0,28 

8,64±0,33  

8,00±0,31 

 _ 5,8* _ 

Друга  
104,6±2,74 

102,0±2,95 

8,14±0,51  

6,93±0,46 

8,54±0,33  

7,88±0,45 

 _ 6,3* _ 

Примітка: тут і у наступних таблицях у верхній частині наведено дані дослідної, у 

нижчій – контрольної груп тварин. Ступінь вірогідності різниці при порівняннях з 

контролем: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001. 
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До і після проведення лікування проводили дослідження сироватки 

крові.  

Основна масам кальцію входить до складу кісток. Крім формування 

скелету кальцій бере участь у процесах згортання крові, забезпечує 

нормальну збудливість і скоротливість різних м'язів, посилює систолічне 

скорочення серця, підвищує тонус серцевого м’яза, захисні функції 

організму, тонус симпатичного відділу вегетативної нервової системи, 

знижує проникність кровоносних судин. 

В організм кальцій надходить у складі рослинних кормів і мінеральних 

добавок. Під впливом шлункового соку основна частина його 

перетворюється у кальцію хлорид, який є основною формою для абсорбції в 

тонкому кишечнику. Важлива роль у абсорбції важкорозчинних солей 

кальцію належить жовчним кислотам. Для оцінки стану фосфорно-

кальцієвого обміну визначають вміст загального кальцію в сироватці крові.  

Таблиця 4 

Біохімічні зміни крові телят під впливом АД3Є 

Дні 

досліджень 

Показники 

Загальний білок, г/л Глюкоза, ммоль/л Кальцій, ммоль/л 

3 
56,8±0,94  

54,9±0,86 

3,42±0,41  

3,11±0,18 

2,3±0,04  

2,1±0,19  

різниці, % – – 2,5 

6 
59,2±0,5*** 

55,3±0,64 

3,81±0,21  

3,31+0,21 

3,30±0,04*  

2,9±0,18 

різниці, % 7,1 _ 8,8* 

Норма 56–70 3,44–4,94 2,38–3,38 

Примітка: тут і у наступних таблицях у верхній частині наведено дані дослідної, у 
нижчій – контрольної груп тварин. Ступінь вірогідності різниці при порівняннях з 
контролем: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 
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Біохімічними дослідженнями крові дослідних телят (табл. 4) було 

встановлено, що вміст у сироватці вміст загального кальцію був вірогідно 

вищим на 6-ту добу – на 8,8 % (р<0,05) ніж у контрольних тварин. В 

основному у тварин розвивається гіпокальцемія, вона спостерігається при 

тривалому дефіциті кальцію в раціоні, порушенні засвоєння його внаслідок 

дефіциту вітаміну Д і паратгормону, при рахіті. 

Рівень загального білку у дослідних телят був вищим на 6-ту добу – на 

7,1% (р<0,001). Вочевидь, перебіг встановлених змін пов’язаний з проявами у 

хворих. 

На основі проведених біохімічних і клінічних досліджень ми 

встановили, що на клінічну форму рахіту у 20-денному віці хворіє 81,5 % 

телят. Застосування препарату “Тривіт АД3Є” для лікування клінічної форми 

рахіту у дозі 3 мл (вітаміну D3 125 МО на 1 кг маси тіла) згідно усуває прояв 

клінічних ознак захворювання і сприяє підвищенню продуктивності телят 

раннього віку, у них відбувається стимуляція еритроцитопоезу та фосфорно-

кальцієвого обміну.  
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РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

В результаті проведених досліджень ми встановили, у структурі 

раціону дуже велика частка соковитих кормів (69,4 %), у той час як згідно 

рекомендацій при надоях 3–4 тис. кг молока від корови їх частка не повинна 

перевищувати 36 %, а мінімальна частка концентратів повинна становити 18 

% [10]. Аналізуючи раціон корів, ми бачимо, що цукрово-протеїнове 

співвідношення в раціоні становить 0,9 : 1 при нормі 0,8-1,2 : 1. 

співвідношення кальцію до фосфору становить 1,9 : 1 (1,5-2 : 1). На грубі 

корми на них припадає 11 % (7–12 %), соковиті 75 % (25–36 %), концентрати 

14 % (18–24 %). Також слід зауважити, що грубі корми представлені в 

раціоні соломою пшениці. Велика частка соковитих кормів в раціоні, в тому 

числі кукурудзяного силосу, призводить до розвитку ацидозу, збільшення 

кетонових тіл, що призводить до зниження якості молока і негативно впливає 

на плід.  

При клінічному дослідженні у 81,5 % телят відмічали симптоми D-

гіповітамінозу. Причиною захворювання телят на рахіт є незадовільні умови 

утримання корів, в першу чергу недостатня годівля як у період лактації, так і 

у сухостійний період. Крім того, при прив’язному утриманні корів протягом 

року молозиво і молоко перестає містити у собі біологічно-активні речовини, 

які спроможні забезпечувати організм телят мінімальною кількістю 

мінеральних речовин. Адже відомо, що плід під час утробного розвитку 

отримує вітамінні  речовини або їх запас у внутрішніх органах або тканинах 

організму завдяки їх синтезу в організмі матері. Виникнення вітамінно-

дефіцитного стану новонародженого організму (а також і дефіциту 

мікроелементів) підтверджується даними наукових джерел [23, 24, 25]. 

Відповідно, у 20–30-денному віці після народження (а на субклінічній стадії 

– ще раніше), запаси біологічно активних речовин вичерпуються. У даному 

випадку так відбувається із вітаміном D. 
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Враховуючи результати досліджень, ми встановили діагноз на рахіт і 

для лікування взяли препарати, які були найбільш доступні у наших умовах. 

Це олійний розчини вітамінів А,D,Є. 

По завершенні лікування телята після застосування препарату мали 

задовільний загальний стан, потовщення суглобів, лизухи, залежування не 

відмічали.  

Відповідно, ми зробили висновок, що застосування препарату “Тривіт 

АД3Є” для лікування клінічної форми рахіту у дозі вітаміну D3 125 МО на кг 

маси тіла усуває прояв клінічних ознак захворювання і сприяє підвищенню 

продуктивності телят раннього віку.  

В результаті проведених досліджень ми пропонуємо господарству 

закласти у виробничий план наступного року збільшення виробництва 

грубих кормів (сіна) при такому ж об’ємі заготівлі соковитих, мінімум у два 

рази збільшити частку концентрованих кормів. Крім цього, необхідно 

виділити площу для вигулу корів на весняно-літній період. У раціон корів 

ввести вітамінно-мінеральні добавки, а ще краще знайти можливість для 

закупівлі готових концентрованих кормів з вітамінно-мінеральними 

добавками. Це дасть можливість отримувати здоровий приплід і підвищити 

біологічну якість молозива, що в свою чергу буде профілактикою для 

виникнення хвороб молодняку, пов’язаних не лише з порушенням обміну 

речовин, зокрема D-гіповітамінозу, але й інших.  
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

В результаті проведених досліджень ми зробили наступні висновки: 

1. У науковій роботі експериментально і теоретично обґрунтовано 

показники вітамінного і мінерального обміну у великої рогатої худоби в 

досліджуваних господарствах.   Клінічні симптоми D-гіповітамінозу 

відмічали у 81,5 % телят 20-30-денного віку. 

2. Недостатня, незбалансована годівля, цілорічне утримання на прив'язі 

маточного поголів'я є причиною розвитку D-гіповітамінозу в телят раннього 

віку.  

3. Застосування препарату “Тривіт АД3Є” для лікування клінічної 

форми D-гіповітамінозу у добовій дозі вітаміну D 125 МО на 1 кг маси тіла, з 

інтервалом 8 діб протягом двох місяців усуває прояв клінічних ознак 

захворювання. 

4. Закласти у виробничий план наступного року збільшення 

виробництва грубих кормів (сіна) при такому ж об'ємі заготівлі соковитих, 

мінімум у два рази збільшити частку концентрованих кормів.  

5. Виділити та обладнати площу для вигулу великої рогатої худоби на 

весняно-літній період.  

6. У раціон корів ввести вітамінно-мінеральні добавки або 

закуповувати готові концентровані корми з вітамінно-мінеральними 

добавками. 

 7. Для лікування D-гіповітамінозу у телят використовувати 

внутрішньо-м’язові ін’єкції препарату “Тривіт АД3Є” у дозі 3 мл на тварину, 

починаючи з першої доби після народження, з інтервалом у 8 днів.  
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АНОТАЦІЯ 

Поширення хвороб, спричинених порушенням обміну речовин, 

зумовлено зміною умов утримання тварин, зменшенням у раціонах великої 

рогатої худоби грубих кормів, переважанням силосованих, часто неякісних 

кормів, недостатньою інсоляцією, а в деяких господарствах – цілорічним 

стійловим утриманням тварин. Окрім того, на великих територіях України 

значно поширені ендемічні хвороби зумовлені недостатнім вмістом у 

ґрунтах, водних джерелах і рослинах рухомих форм біотичних 

мікроелементів або надлишком їх антагоністів.  

Особливе місце серед порушення обміну речовин належить нестачі 

вітамінів і мінеральних речовин. Доведено взаємозв'язок між вітаміном А і 

цинком, токоферолом і селеном, ціанокобаламіном і кобальтом, вітаміном В і 

цинком та кобальтом. Засвоєння цинку в кишечнику стимулюється вітаміном 

А, який забезпечує синтез цинкозв'язвального білка. 3 іншого боку, дефіцит 

цинку призводить до зниження іммобілізації вітаміну А з печінки. Наукові 

дані стверджують важливу роль у становленні організму телят поєднаного 

застосування вітамінів А і D разом з мікроелементами.  

Особливу роль у розвитку молодняку тварин відіграє вітамін D. 

Останніми дослідженнями встановлено, що він не лише регулює фосфорно-

кальцієвий обмін, а й проліферацію та диференціацію клітин усіх органів і 

тканин, синтез ліпідів, білків, ферментів, гормонів, бере участь у регуляції 

функціональної активності багатьох органів і систем, у тому числі серцево-

судинної і травної, печінки, підшлункової залози тощо.  

Нестача вітаміну D, порушення у зв’язку з цим обміну кальцію і 

фосфору, інші зміни в організмі телят при нестачі вітаміну D змушують 

надавати велику увагу щодо профілактики і лікування D-гіповітамінозу. 

Особливо актуальним питання щодо лікування і профілактики рахіту постає 

при виникненні цього захворювання в телят у перші тижні після народження. 

Адже у цей період проходить становлення і формування внутрішніх органів і 

кістяка тварин. Тому, враховуючи значення вітаміну D для організму, 
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профілактика і лікування рахіту у телят раннього віку є обов’язковою 

умовою для отримання здорового високопродуктивного поголів’я. 

Метою роботи було вивчення поширення та причини виникнення D-

гіповітамінозу у господарствах Поділля, проведення лікування та 

профілактики цього захворювання. 

Для виконання мети слід було вирішити наступні завдання: 

- вивчити поширення D-гіповітамінозу в телят місячного віку. 

- вивчити причину виникнення D-гіповітамінозу в телят такого віку. 

- з метою лікування D-гіповітамінозу в телят місячного віку 

застосувати препарат “Тривіт АД3Є” як більш поширений. 

- вивчити економічну ефективність застосування препарату “Тривіт 

АД3Є” для лікування D-гіповітамінозу в телят місячного віку. 

Методика досліджень. Робота виконувалась на кафедрі 

ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Подільського 

державного аграрно-технічного університету та господарствах Поділля. 

Матеріалом для досліджень були телята місячного віку чорно-рябої 

породи, які хворіли на D-гіповітаміноз. Всього було досліджено 59 телят, які 

до початку проходження практики досягли 20 – 30 денного віку. 

Методи дослідження – клінічні, мікроскопічне дослідження 

морфологічного складу крові з визначенням кількості еритроцитів, 

лейкоцитів – за допомогою камери Гор'яєва. Водночас проводили біохімічні 

дослідження –гемоглобіну, загального білку, глюкози і загального кальцію). 

Вміст гемоглобіну визначали геміглобінціанідним методом. Стан 

мінерального обміну вивчали за вмістом у сироватці крові загального 

кальцію (кальційарсеназним методом), загальний білок – рефрактометрично, 

глюкозу – ферментативним глюкозооксидазним методом. Одержаний у 

дослідженнях цифровий матеріал оброблено з використанням методів 

варіаційної статистики. 

Загальна характеристика роботи. Результати досліджень показали, 

що з 189 телят, що народилися протягом зимово-стійлового періоду, 154 
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голів (81,5 %) у 20–30-денному віці мали клінічні ознаки рахіту. Такі телята 

мали потовщені суглоби тазових і грудних кінцівок, відвисле велике черево. 

Вони здебільшого лежали, підіймались неохоче, накульгували при ходінні, 

при наявності кормів у годівницях облизували одне одного, огорожу, гризли 

її. Як ми встановили при клінічному дослідженні, симптоми D-гіповітамінозу 

можна помітити у телят з 5-денного віку після народження. 

Згідно анамнестичних даних, телята у віці до двох тижнів хворіють з 

симптомами діареї. З лікувальною метою їм перестають випоювати 

молозиво, замінюючи його відварами трав, додатково задавали телятам 

тетрациклін. Через 2 – 3 доби телятам починали знову випоювання молозива. 

Добова норма випоювання молозива становила 3 – 4 літри. З 10–12 дня життя 

телятам клали сіно і насипали дерть. У 18 – 20-денному віці телят 

переводили у приміщення, де вони утримувалися на прив’язі. Але дуже часто 

на прив’язь ставили і телят 3–5-денного віку, коли у клітках не вистачало 

місць для щойно народжених. Починаючи з цього віку, у деяких телят 

помічали потовщення суглобів, але це пов’язували з діареями. У подальшому 

такі телята неохоче підіймались, неактивно споживали корми. Натомість 

облизували одне одного, годівниці. Надалі ми почали проводити ін’єкції 

“Тривіту АД3Є” у першу добу після народження. 

Ми провели клінічне дослідження 24 телят, що були щойно переведені 

з кліток на прив’язь. При клінічному дослідженні ми виявили скуйовдженість 

і тьмяність шерстного покриву, болючість карпальних, а у деяких телят і 

скакальних суглобів, хиткість різців. Майже у половини телят відмічали 

блідість кон’юнктиви. На основі результатів клінічного дослідження ми 

встановили попередній діагноз на D-гіповітаміноз. При отриманні 

позитивних змін після введення вітаміну D був встановлений остаточний 

діагноз – рахіт або D-гіповітаміноз.  

Загалом причиною низької продуктивності галузі скотарства, на нашу 

думку, є недостатнє забезпечення тварин кормами. Також варто враховувати 

той фактор, що у досліджуваних господарствах розводять симентальську, 
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тобто м’ясо-молочну породу корів. Такі тварини потребують особливої уваги 

до забезпечення їх кормами, особливо маточного поголів’я і молодняку в 

період активного росту. Але згідно наших досліджень, поголів’я лише 

наполовину забезпечене грубими кормами. Враховуючи фізіологічні 

особливості травлення жуйних, нестачу якісного сіна в якійсь мірі можна 

компенсувати згодовуванням соломи і силосу, яких в господарстві вдосталь. 

Але при цьому слід для забезпечення енергетичних потреб тварин вводити в 

раціон значну кількість концентратів, яких у господарстві обмаль – лише 36,5 

% до потреби. 

Всього по кормових одиницях тварини забезпечені на 118 %, серед 

яких частка грубих кормів складає 35,5 %, соковитих – 45,8, концентратів – 

17,4 %.  

У структурі раціону дуже велика частка соковитих кормів (69,4 %), у 

той час як згідно рекомендацій при надоях 3–4 тис. кг молока від корови їх 

частка не повинна перевищувати 36 %, а мінімальна частка концентратів 

повинна становити 18%. Велика частка соковитих кормів в раціоні, в тому 

числі кукурудзяного силосу, призводить до розвитку ацидозу, збільшення 

кетонових тіл, що призводить до зниження якості молока і негативно впливає 

на плід.  

Крім цього раціони годівлі були не збалансовані та виявлено дефіцит 

основних елементів мінерального та вітамінного живлення в годівлі 

сільськогосподарських тварин у даний період, що вважається серйозною 

передумовою виникнення захворювань.  Дефіцит кормових одиниць 

становив 2,67 кормових одиниць. Раціон годівлі був також бідний на 

перетравний протеїн на 249 г або на 28 %. Нижче норми були також і інші 

показники раціону. Цукру, зокрема, не вистачало в раціоні 341 г або 42% до 

норми , кальцію 39,1 г (41,2 %), фосфору 7,8 г (19 %), магнію 4,2 мг (22 %), 

міді 41 мг (51,3 %), цинку 145,7 мг (42,4 %), кобальту 3,36 мг (67,2%), 

каротину 87 мг (21 %). 
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З аналізу раціону видно, що годівля сухостійних корів у 2017 році була 

незадовільною. Раціони – бідні за своєю поживністю. Крім цього, корми 

заготовлялись з порушенням технології, а тому були менш якісні. В цей 

період проходила друга половина тільності у корів, відбувався інтенсивний 

ріст плода, а годівля тварин не відповідала нормам. Відповідно до змін 

годівлі тварин  протягом року змінювались і основні біохімічні показники їх 

крові.  

Наукові дослідження стверджують, що при недостатньому 

забезпеченні корів біологічно-активними речовинами у телят малі запаси 

вітаміну D після народження, а у молоці корів вітаміну D практично немає. 

Таким чином, організм телят після народження практично не отримує 

вітаміну D з молоком. Інсоляцію телят у такому віці, як правило не 

проводять.. Тому невдовзі після початку самостійного життя у такому 

випадку телята хворіють на рахіт і для підтримання життєдіяльності організм 

має отримувати вітамін D3. 

Крім того, тварини цілорічно утримуються на прив’язі, що усуває 

такий важливий фактор для забезпечення організму вітаміном D, як 

природну інсоляцію. Такі умови утримання маточного поголів’я, на нашу 

думку, і призводять до розвитку рахіту в телят раннього віку. 

При спостереженні за клінічним станом телят ми встановили, що 

телята, яким вводили препарат, по завершенні лікування мали задовільний 

загальний стан. Потовщення суглобів, лизухи, залежування не відмічали. За 

час лікування не було позитивних змін лише у стані шерстного покриву. Як 

на початку, так і по завершенні лікування він був скуйовдженим і тм’яним. 

Гематологічними дослідженнями, встановлено, що у хворих телят 

дослідної групи після застосування препарату кількість еритроцитів на була 

вірогідно підвищеною, на: 5,8 і 6,3% (р<0,05). Вочевидь, можливий вплив 

препарату на окисно-відновні реакції, і як наслідок обмін речовин і в цілому, 

що позначилось на активізації гемопоезу.  
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До і після проведення лікування проводили дослідження сироватки 

крові.  

Біохімічними дослідженнями крові дослідних телят було встановлено, 

що вміст у сироватці вміст загального кальцію був вірогідно вищим на 6-ту 

добу – на 8,8 % (р<0,05) ніж у контрольних тварин. В основному у тварин 

розвивається гіпокальцемія, вона спостерігається при тривалому дефіциті 

кальцію в раціоні, порушенні засвоєння його внаслідок дефіциту вітаміну Д і 

паратгормону, при рахіті. 

Рівень загального білку у дослідних телят був вищим на 6-ту добу – на 

7,1% (р<0,001). Вочевидь, перебіг встановлених змін пов’язаний з проявами у 

хворих. 

На основі проведених біохімічних і клінічних досліджень ми 

встановили, що на клінічну форму рахіту у 20-денному віці хворіє 81,5 % 

телят. Застосування препарату “Тривіт АД3Є” для лікування клінічної форми 

рахіту у дозі 3 мл (вітаміну D3 125 МО на 1 кг маси тіла) згідно усуває прояв 

клінічних ознак захворювання і сприяє підвищенню продуктивності телят 

раннього віку, у них відбувається стимуляція еритроцитопоезу та фосфорно-

кальцієвого обміну.  

В результаті проведених досліджень ми зробили наступні висновки: 

недостатня, незбалансована годівля, цілорічне утримання на прив'язі 

маточного поголів'я є причиною розвитку D-гіповітамінозу в телят раннього 

віку. Застосування препарату “Тривіт АД3Є” для лікування клінічної форми 

D-гіповітамінозу у добовій дозі вітаміну D 125 МО на 1 кг маси тіла, з 

інтервалом 8 діб протягом двох місяців усуває прояв клінічних ознак 

захворювання. 

Пропозиції. Закласти у виробничий план наступного року збільшення 

виробництва грубих кормів (сіна) при такому ж об'ємі заготівлі соковитих, 

мінімум у два рази збільшити частку концентрованих кормів. Виділити та 

обладнати площу для вигулу великої рогатої худоби на весняно-літній 

період. У раціон корів ввести вітамінно-мінеральні добавки або закуповувати 
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готові концентровані корми з вітамінно-мінеральними добавками. Для 

лікування D-гіповітамінозу у телят використовувати внутрішньо-м’язові 

ін’єкції препарату “Тривіт АД3Є” у дозі 3 мл на тварину, починаючи з першої 

доби після народження, з інтервалом у 8 днів.  
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