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Постановка проблеми. Мінеральні речо-
вини входять до складу всіх клітин і тканин 
організму, гормонів та ферментів [6]. Вони по-
трібні для нормальної діяльності серцево-су-
динної, нервової, м᾽язової та інших систем, бе-
руть участь у синтезі важливих сполук, обмін-
них процесах, кровотворенні, травленні, ней-
тралізації шкідливих для організму продуктів 
обміну, в побудові тканин організму та забезпе-
чують сталість внутрішнього середовища [8]. 

Головною проблемою в галузі тваринництва за-
лишається підвищення продуктивності тварин 
[10]. Переваги застосування кормової добавки 
Гермацинк полягають у тому, що цитрати мета-
лів отримані за допомогою ерозійновибухової 
нанотехнології проявляють стимулювальний 
ефект більш виражено, ніж їхні молекулярні 
форми. Як комплексоутворювач виступають 
наночастки із поверхневим електричним заря-
дом зі знаком «мінус», а в ролі лігандів – мо-
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лекули води або інших хімічних елементів. За 
структурною будовою наночастки подібні до 
аніонного хелатного комплексу через наявність 
поверхневого електричного заряду зі знаком 
«мінус», але при цьому виключаються токсич-
ні прояви через відсутність аніона. Основою 
розв’язання цієї проблеми є підтримання опти-
мального рівня обміну речовин, зокрема мі-
нерального. Однак і дотепер обсяг інформації 
щодо корекції вмісту окремих  макроелементів 
у крові корів із урахуванням типологічних осо-
бливостей нервової системи  обмежений поо-
динокими дослідженнями.

Таким чином, дослідження індивідуальних 
особливостей щодо вмісту макро- та мікроеле-
ментів у крові корів дозволить краще зрозумі-
ти центральні регуляторні механізми їх обміну 
та створить передумови для індивідуального 
підходу в балансуванні раціонів корів за рів-
нем мінеральних речовин.

Мета дослідження – корекція вмісту На-
трію та Калію кормовою добавкою Гермацинк 
у крові корів із урахуванням типологічних осо-
бливостей нервової системи.
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Проведеними дослідженнями встановлено, 
що до задавання кормової добавки Гермацинк 
у тварин із сильними типами ВНД відношення 
вмісту Натрію до Калію в крові достовірно не 
відрізнялося (табл. 3). 

Таблиця 1‒ Вміст Натрію в крові корів з різними типами вищої нервової діяльності за впливу кормової 
                    добавки Гермацинк (г/л; M±m, n=4)

Період досліджень Тип нервової системи
СВР СВІ СН С

Сироватка крові
До задавання 3,25±0,03 3,24±0,03 3,18±0,04 3,25±0,01
Через 10 діб 3,27±0,02 3,24±0,03 3,19±0,03* 3,23±0,02
Через 30 діб 3,27±0,03 3,25±0,04 3,2±0,03 3,23±0,01
Через 45 діб 3,24±0,02 3,23±0,02 3,2±0,03 3,25±0,02

Клітини крові
До задавання 0,41±0,02 0,44±0,04 0,48±0,02* 0,49±0,01*
Через 10 діб 0,43±0,01 0,45±0,03 0,47±0,01* 0,50±0,01**
Через 30 діб 0,44±0,01 0,46±0,03 0,45±0,01 0,47±0,02
Через 45 діб 0,44±0,01 0,47±0,02 0,45±0,01 0,48±0,02*

Примітка: достовірна різниця з сильним врівноваженим рухливим типом вищої нервової діяльності: *р<0,05; **р<0,01; 
***р<0,001.

Таблиця 2 ‒ Вміст Калію в крові корів з різними типами вищої нервової  діяльності за впливу кормової добавки 
                     Гермацинк (г/л; M±m, n=4)

Період досліджень
Тип нервової системи

СВР СВІ СН С
Сироватка крові, мг/100 мл

До задавання 21,93±1,99 21,88±3,13 23,95±2,68 15,28±0,96*
Через 10 діб 23,48±1,98 21,5±2,87 24,1±3,24 17,73±0,55*
Через 30 діб 24,75±1,53 23,33±1,6 23,93±3,63 19,18±1,01*
Через 45 діб 24,23±1,47 24,65±2,58 24,3±3,17 20,48±1,48

Клітини крові, мг/100 мл
До задавання 368,61±11,65 370,18±13,85 352,99±9,32 303±10,88**
Через 10 діб 369,09±12,69 369,33±14,59 353,36±9,92 313,5±8,84**
Через 30 діб 361,86±14,4 365,98±12,78 354,39±9,96 321,55±9,1
Через 45 діб 362,16±14,0 366,51±11,61 356,5±8,75 322,18±9,52*

Трансмембранний потенціал, ум. од.
До задавання 17,19±1,46 17,95±2,4 15,28±1,65 20,12±1,74
Через 10 діб 16,04±1,32 17,95±1,94 15,5±2,13 17,71±0,5
Через 30 діб 14,8±1,12 15,81±0,61 15,96±2,61 16,86±0,65
Через 45 діб 15,05±0,7 15,25±1,23 15,39±1,87 15,91±0,88

Примітка: достовірна різниця із сильним врівноваженим рухливим типом вищої нервової діяльності: *р<0,05; 
**р<0,01; ***р<0,001.
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Тоді як у корів слабкого типу ВНД відно-
шення вмісту Натрію до Калію у сироватці та 
клітинах крові було відповідно на 41,0 % (р < 
0,05) та 43,7 % (р< 0,001) більше від такого у 
корів СВР типу. Слід відмітити, що після зада-
вання кормової добавки Гермацинк у корів із 
сильними типами ВНД відношення вмісту На-
трію до Калію протягом усього періоду дослі-
джень достовірно не змінюється. Протягом 45 
діб досліджень встановлено лише тенденцію 
щодо підвищення значення цього показника 
в сироватці крові корів СВР, СВІ та СН типів 
ВНД відповідно на 11,2; 15,1 та 0,2 %. 

Після задавання кормової добавки Гер-
мацинк у корів з різними типами ВНД відно-
шення одно- до двовалентних іонів протягом 
усього періоду досліджень зменшується у ме-
жах тенденції на 3,8–5,2 % (табл. 4). Слід від-
мітити, що попри достовірні різниці, уже через 
30 діб експерименту у корів зі слабким типом 

Таблиця 3 ‒ Відношення вмісту Натрію до Калію в крові корів з різними типами вищої нервової діяльності 
                     за впливу кормової добавки Гермацинк (ум. од.; M±m, n=4)

Період досліджень Тип нервової системи
СВР СВІ СН С

Сироватка крові

До задавання 15,25±1,52 16,02±2,85 13,78±1,55 21,50±1,39*

Через 10 діб 14,27±1,42 15,93±2,22 13,94±1,94 18,26±0,55*

Через 30 діб 13,39±0,88 14,14±0,96 14,37±2,30 16,99±0,93*
Через 45 діб 13,55±0,89 13,60±1,60 13,81±1,68 16,10±1,09

Клітини крові

До задавання 0,11±0,01 0,12±0,01 0,14±0,01 0,16±0,01***
Через 10 діб 0,12±0,01 0,12±0,01 0,13±0,01 0,16±0,01**
Через 30 діб 0,12±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 0,14±0,01*

Через 45 діб 0,12±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 0,15±0,01**
Примітка: достовірна різниця із сильним врівноваженим рухливим типом вищої нервової діяльності: *р<0,05; 

**р<0,01; ***р<0,001.

Таблиця  4 ‒ Співвідношення одно- до двовалентних іонів у крові корів з різними типами вищої нервової 
                       діяльності за впливу кормової добавки Гермацинк (ум. од.; M±m, n=4)

Період досліджень
Тип нервової системи

СВР СВІ СН С
Сироватка крові

До задавання 32,06±0,69 32,41±0,60 32,24±0,80 34,63±0,56*
Через 10 діб 31,05±0,73 31,83±0,55 31,68±0,69 34,09±0,78*
Через 30 діб 30,13±0,86 30,63±0,64 30,40±0,48 32,14±0,43
Через 45 діб 30,84±0,48 30,73±1,19 30,70±0,35 33,22±0,35**

Клітини крові
До задавання 52,41±2,09 53,58±1,71 54,52±0,98 49,53±1,06
Через 10 діб 50,47±2,28 52,05±1,50 52,75±0,43 51,22±1,50
Через 30 діб 48,33±0,89 50,57±0,98 49,5±1,11 46,79±0,99
Через 45 діб 50,68±2,70 52,14±2,12 53,05±0,86 56,15±3,98

Примітка: достовірна різниця із сильним врівноваженим рухливим типом вищої нервової діяльності: *р<0,05; 
**р<0,01; ***р<0,001.
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ВНД відношення одно- до двовалентних іонів 
в сироватці крові достовірно не відрізняєть-
ся від показників корів з СВР типом ВНД на 
цьому етапі досліджень. Однак уже через 45 
діб знову збільшується на 7,7 % (р < 0,01) від 
такого у корів СВР типу. Задавання кормової 
добавки, незалежно від типологічних характе-
ристик нервової системи корів, достовірно не 
впливає на показник відношення одно- до дво-
валентних іонів в клітинах крові корів СВР та 
СВІ типів ВНД.

Слід відмітити зменшення даного показни-
ка з 10-ї до 30-ї доби експерименту у корів з СН 
типом ВНД на 7,2 % (р < 0,05). Тоді як у тварин 
слабкого типу ВНД показник відношення одно- 
до двовалентних іонів в клітинах крові з 10-ї 
до 30-ї доби збільшується на 20 % (р< 0,001), 
а з 30-ї до 45-ї доби експерименту зменшується 
відповідно на 10,8 % (р<0,01). Однак, досто-
вірних різниць по цьому показнику із таким у 
корів з СВР типом ВНД встановлено не було.

Обговорення. Слід відмітити, що  через 
10 діб після початку задавання нанопрепарату 
вміст Натрію в клітинах крові корів СН та слаб-
кого типів ВНД знижується на 8,7 % (р<0,05) та 
15,1 % (р<0,05), порівняно до показників корів 
з СВР типом ВНД. Доведено, що через 30 діб 
після початку досліджень вміст Натрію в клі-
тинах крові корів СН та слабкого типів ВНД 
достовірно не відрізняється від показників ко-
рів СВР типу. Однак, через 45 діб після зада-
вання кормової добавки Гермацинк у клітинах 
крові корів слабкого типу ВНД вміст цього ме-
талу знову достовірно збільшується на 9,2 % 
(р<0,05) від показника корів СВР типу ВНД.

У корів зі слабким типом ВНД вміст Калію в 
сироватці крові протягом 10 діб після початку за-
давання нанопрепарату збільшується на 16,0 % 
(р < 0,05), це на 24,5 % (р < 0,01) менше порів-
няно до показників корів з СВР типом ВНД на 
цьому етапі досліджень. Протягом наступних 
20 діб вміст цього металу в сироватці крові да-
них тварин зростає ще на 6,8 %. Загалом, про-
тягом 45 діб після початку досліджень вміст 
Натрію в сироватці крові корів зі слабким ти-
пом ВНД збільшується на 34,0 %, внаслідок 
чого перестає достовірно відрізнятись від та-
кого у корів з СВР типом ВНД.

У тварин слабкого типу ВНД після зада-
вання кормової добавки Гермацинк відмічено 
лише тенденцію щодо підвищення вмісту Ка-
лію в клітинах крові, так протягом 45 діб до-
сліджень вміст Калію в клітинах крові цих тва-
рин збільшується лише на 6,3 %, тоді як у корів 
СВР та СВІ типів ВНД вміст Калію протягом 
цього періоду досліджень дещо зменшуєть-
ся. Слід відмітити, що уже через 10 діб після 

початку задавання нанопрепарату вміст Ка-
лію в клітинах крові корів слабкого типу ВНД 
зменшується на 15,1 % (р< 0,01), порівняно 
до показників корів із СВР типом ВНД. Через 
30 діб після початку досліджень вміст Калію 
в клітинах крові корів слабкого типу ВНД до-
стовірно не відрізняється від показників корів 
СВР типу. Однак, через 45 діб після задавання 
кормової добавки Гермацинк у клітинах крові 
корів слабкого типу ВНД вміст цього металу 
достовірно зменшується на 11,02 % (р<0,05) 
від показника корів СВР типу ВНД.

Показник трансмембранного потенціалу 
за Калієм у корів з різними типами ВНД до-
стовірно не різниться протягом усього періоду 
досліджень. Слід відмітити, що задавання кор-
мової добавки Гермацинк тваринам із СВР, СВІ 
та СН типами ВНД достовірно не впливає на 
показник трансмембранного потенціалу за Ка-
лієм. Тоді як значення цього показника у корів 
зі слабким типом ВНД протягом 45 діб дослі-
джень зменшується на 20,9 % (р< 0,001).

Після задавання кормової добавки Герма-
цинк у корів з різними типами ВНД відношен-
ня одно- до двовалентних іонів протягом усьо-
го періоду досліджень зменшується у межах 
тенденції на 3,8–5,2 %. Слід відмітити, що по-
при достовірні різниці, уже через 30 діб експе-
рименту у корів зі слабким типом ВНД відно-
шення одно- до двовалентних іонів в сироватці 
крові достовірно не відрізняється від показни-
ків корів із СВР типом ВНД на цьому етапі до-
сліджень. Однак  через 45 діб знову збільшу-
ється на 7,7 % (р< 0,01) від такого у корів СВР 
типу. Задавання кормової добавки, незалежно 
від типологічних характеристик нервової сис-
теми корів, достовірно не впливає на показник 
відношення одно- до двовалентних іонів в клі-
тинах крові корів СВР та СВІ типів ВНД. Слід 
відмітити зменшення даного показника з 10-ї 
до 30-ї доби експерименту у корів з СН типом 
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ВНД на 7,2 % (р<0,05). Тоді як у тварин слаб-
кого типу ВНД показник відношення одно- до 
двовалентних іонів в клітинах крові з 10-ї до 
30-ї доби збільшується на 20 % (р< 0,001), а 
з 30-ї до 45-ї доби експерименту зменшується 
відповідно на 10,8 % (р<0,01). Однак, досто-
вірних різниць по цьому показнику із таким у 
корів з СВР типом ВНД встановлено не було.

Таким чином, проведені дослідження вка-
зують, що застосування кормової добавки Гер-
мацинк коровам з різними типами ВНД має 
коригуючий вплив на вміст окремих макроеле-
ментів у крові тварин.

Висновки. Доведено ефективність корекції 
вмісту окремих макроелементів в крові корів з 
різним типом вищої нервової діяльності та ве-
гетативним статусом за застосовування кормо-
вої добавки Гермацинк. У тварин через 10 діб 
після початку задавання нанопрепарату вміст 
Натрію в клітинах крові корів СН та слабкого 
типів ВНД зменшується на 8,7 % (р<0,05) та 
15,1 % (р<0,05), порівняно до показників ко-
рів з СВР типом ВНД. У корів зі слабким ти-
пом вищої нервової діяльності вміст Калію в 
сироватці крові протягом 10 діб після початку 
задавання нанопрепарату збільшується на 16,0 
% (р<0,05). Задавання кормової добавки Гер-
мацинк тваринам із СВР, СВІ та СН типами 
ВНД приводить до підвищення інтенсивності 
обміну речовин у корів, що дає можливість під-
тримувати високий рівень продуктивності.

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Експериментальні дослідження прово-
дили відповідно до закону України «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження» від 
28.03.2006 р. та правил Європейської конвенції 
захисту хребетних тварин, які використову-
ються в експериментальних та інших наукових 
цілях від 13.11.1987 р. 

Відомості про конфлікт інтересів. Ав-
тори статті стверджують про відсутність кон-
флікту інтересів щодо їх вкладу та результатів 
дослідження.
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