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В статті наведені дані щодо корекції гематологічних показників козоматок чотирьох та 

п’ятирічного віку після дії природнього стрес-фактору - окоту.  
Була визначена динаміка кількості еритроцитів та лейкоцитів у крові кіз до, під час, і після дії 

стрес-фактору, та під дією препарату «Катовіл». В наших дослідах застосування даного 
препарату з метою корекції природньої резистентності організму у козоматок сприяло 
покращенню реології крові вже на другий день досліджень. На 7-му добу вміст еритроцитів у крові 
дослідних кіз залишався вірогідно вищім, ніж у тварин контрольної групи (Р<0,001 і Р<0,05). 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. В Україні кіз розводять, головним чином, 
у присадибних господарствах. Виділяють такі 
основні напрями козівництва: молочне, пухове, 
вовнове, молочно-м’ясне, комбіноване [1]. 
Козівництво є допоміжною галуззю. На сьогодні в 
Україні нема племінних господарств, не ведеться 
науково-дослідна робота з козами. Молоко кіз 
можна споживати зразу після видоювання, це 
смачний, поживний і цінний продукт харчування 
для людей різного віку [2, 3]. Воно відзначається 
високим вмістом альбумінів, казеїну, мінеральних 
солей, вітамінів [1, 4]. Білок, жир і лактоза 
козячого молока легко засвоюється [1, 5]. М'ясо 
кіз за смаковими якостями не має аналогів, а за 
поживністю набагато перевищує яловичину і 
свинину [2, 6]. 

Однією з найбільших проблем, що існує у 
галузі козівництва, є зниження продуктивності кіз 
[1, 2]. Порушення умов утримання, особливості 
статевого циклу, бідність та незбалансованість 
раціону у період окотів призводить до того, що 
кози після родів мають нижчу молочну 
продуктивність, аніж могли б, суттєво втрачають 
масу тіла, знижується якість шерсті та шкури [3, 
4, 5]. 

Для корекції резистентності та природнього 
гемопоезу у організмі кіз з успіхом 
використовують вітаміни та біологічно активні 
речовини. Кози відрізняються від інших видів 
жуйних за рядом фізіологічних особливостей, 
тому вимагають визначення препарати проти дії 
стресів з урахуванням фізіологічних 
особливостей їх організму [7, 8]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій 
у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Велике значення має кількість еритроцитів у крові 
кіз. Їх біологічне значення пов’язане з участю у 
процесах дихання та трофіки усіх тканин 
організму. Еритроцити забезпечують підтримку 
рН крові, підтримують іонний гомеостаз, 
здійснюють водно-сольовий обмін в організмі, 
виконують адсорбцію токсинів, приймають  

активну участь у ферментативних процесах. 
Успішне вирішення проблеми корекції 

гемопоезу кіз на тлі дії стрес-фактора в значній 
мірі залежить від знань фізіологічних 
особливостей обмінних процесів у організмі 
жуйних [9]. 

При наявності значної інформації з 
механізмів дії вітаміну В12 на фізіолого-біохімічні 
процеси у організмі, в останні роки збільшується 
кількість препаратів, що поєднують в собі 
вітаміни групи В та речовину бутафосфан, якій 
немає аналогів. Остання має яскраво виражений 
стимулюючий вплив на процеси асиміляції в 
організмі, стимулює синтез білків. Використання 
препарату «Катовіл» особливо актуально для 
тварин в стресовому стані, оскільки він знижує 
вміст кортизолу в крові, покращує поглинання 
глюкози та нормалізує енергетичний обмін в 
клітинах [10]. 

Враховуючи вищезазначене, значний 
інтерес мають питання корекції реології крові 
препаратом «Катовіл». Це питання залишилось 
поза увагою дослідників. 

Тому метою наших досліджень було 
вивчити гемопоез кіз на тлі дії стрес-фактору та 
його корекцію препаратом «Катовіл». 

Матеріали і методи досліджень. З метою 
корекції гемопоезу на тлі дії стрес-фактора 
шляхом застосування препарату «Катовіл» 
сформували три групи дослідних козоматок по 4 
голови в кожній. 

Перший забір крові проводили за добу до 
окоту. Козам першої групи в цей же день 
застосовували «Катовіл» в дозі 5,0 мл підшкірно. 
Другий забір крові від тварин здійснювали 
безпосередньо після окоту. Третій забір крові від 
кіз проводили на третій день після окоту. В цей 
же день тваринам другої дослідної групи 
застосували препарат «Катовіл» в дозі 10,0 мл 
внутрішньо-м’язево. Четвертий відбір проб крові 
здійснювали на сьомий день після дати окоту. 

Підрахунок кількості еритроцитів 
здійснювали одразу після забору крові за 



допомогою камери Горяєва. 
Таблиця 1 

Схема корекції кількості еритроцитів крові у кіз препаратом «Катовіл» 
Групи тварин Спосіб застосування препарату «Катовіл» Тривалість введення препарату Досліджені на добу 

Перша дослідна 5,0 мл п/ш за добу окоту одноразово За добу 
до окоту 

Після 
окоту 

3 7 

Друга дослідна 10,0 мл в/м на третю добу після окоту одноразово 

Третя група контроль − 
 

Результати власних досліджень. 
Важливим фізіологічним показником стану 
організму кіз є кількість еритроцитів в крові. За 
добу до окоту у тварин в усіх групах 

спостерігалось підвищення кількості еритроцитів, 
в середньому до 18,0 млн/л, що свідчить про 
підготовку організму до фізіологічних родів і до 
фізіологічної крововтрати.  

 

 
Рис. 1. Динаміка вмісту еритроцитів в крові кіз на тлі дії стрес-фактора  

із застосуванням препарату «Катовіл». 
 

В день окоту кількість еритроцитів у кіз 
відрізнялися. В крові тварин, у першої дослідної 
групи, кількість еритроцитів знизилась на 1,7 у 
порівнянні з кількістю еритроцитів у крові кіз цієї 
групи за добу до окоту. В той-же час даний 
показник був вищім в 1,10 рази (Р<0,05) у 
порівнянні з кількістю еритроцитів у крові кіз 
контрольної групи. Кількість еритроцитів 
залишалася в межах фізіологічної норми, що 
свідчить про виражену імуномоделюючу дію 
препарату «Катовіл». У крові кіз контрольної і 
другої дослідної групи кількість еритроцитів 
становила відповідно 14,6±0,38 млн/л, і 
14,1±0,22 млн/л. 

На третю добу після окоту здійснювався 
відбір крові для відстеження динаміки кількості 
еритроцитів у дослідних групах. В крові кіз першої 
дослідної групи кількість еритроцитів крові 
становла 12,4±34 млн/л, в той час як у крові кіз 
контрольної груп цей показник знизився до 
9,06±0,17 млн/л. Кількість еритроцитів у крові 
тварин першої дослідної групи виявилася на 3,34 
більше ніж у крові кіз контрольної групи та в 1,35 
рази вище (Р<0,001) від такого показника у крові 
кіз другої дослідної групи.  

На сьому добу після фізіологічних родів у 
тварин першої дослідної групи, кількість 
еритроцитів у крові становила 13,1±0,41 млн/л, 

що у 1,26 рази вище (Р<0,001), ніж у крові кіз 
контрольної групи. У крові кіз другої дослідної 
групи вміст еритроцитів в крові тварин становив 
12,2±0,28 млн/л, що у 1,07 рази вище (Р<0,05) ніж 
у крові тварин контрольної групи, але у 1,18 рази 
(Р<0,01), нижче ніж у тварин першої групи. 
Найнижчі показники кількості еритроцитів в крові 
встановлено у тварин контрольної групи, якім не 
застосовували препарат «Катовіл». 

Динаміка кількості еритроцитів в крові кіз 
показала, що препарат «Катовіл» нівелює дію 
стресу. На сьомий день після окоту кількість 
еритроцитів у крові тварин дослідної групи, яким 
застосовували препарат «Катовіл» за добу до 
окоту, був у 1,26 рази вище (Р<0,001), ніж у крові 
тварин контрольної групи. Однак кількість 
еритроцитів у крові кіз першої дослідної групи 
залишається нижчім, ніж кількість еритроцитів у 
тварин цієї групи перед окотом у 1,36 рази 
(Р<0,001). 

Висновки. 1. Під дією стресу 
спостерігалось зниження кількості еритроцитів у 
крові кіз у 1,74 рази (Р<0,001). 

2. Застосування препарату «Катовіл» 
позитивно впливало на кількість еритроцитів у 
крові тварин і на 7-му добу досліджень показники 
були вищі у першій і другій дослідних групах 
відповідно у 1,26 і 1,18 рази порівняно з таким 
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показником у контрольній групі кіз. 
3. Найбільш ефективна дія препарату 

«Катовіл» спостерігалась у разі його 
застосування тваринам за добу до окоту. 
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Ливощенко Е. М., Ливощенко Л. П., Бараненко Е. И. Исследование гематологических 

показателей у коз на фоне действия стресс-фактора и его коррекция препаратом 
«Катовил». 

В статье приведены данные по коррекции гематологических показателей козоматок 
четырех и пятилетнего возраста после воздействия такого естественного стресс-фактора, 
как окот. 

Была определена динамика количества эритроцитов и лейкоцитов в крови коз до, во 
время и после воздействия стресс-фактора, и под действием препарата «Катовил». В наших 
опытах применение препарата с целью коррекции естественной резистентности организма у 
козоматок способствовало улучшению реологии крови уже на второй день исследований. На 7-е 
сутки содержание эритроцитов в крови подопытных коз оставалась достоверно выше, чем у 
животных контрольной группы (Р<0,001 і Р<0,05). 

Ключевые слова: козы, кровь, эритроциты, стресс-фактор, гематологические 
показатели, коррекция, «Катовил». 

 
Livoshchenko E. M., Livoshchenko L. P., Baranenko E. I. A study of hematological 

parameters in goats against the background of the stress-factor effect and its correction with the 



"Katovil" preparation. 
The article presents data on the correction of hematological parameters of the four and five-year-

old goats  after exposure to such a natural stress factor as lambing. 
The dynamics of the number of red blood cells and leukocytes in goat's blood before, during and 

after the stress factor, and under the action of the Katovil drug was determined. In our experiments, the 
use of this drug in order to correct the body's natural resistance to kozumats contributed to the 
improvement of blood rheology on the second day of research. At the 7th day, the content of erythrocytes 
in the blood of experimental goats remained significantly higher than that of control animals (P<0,001 and 
P<0,05). 

Keywords: goats, blood, erythrocytes, stress factor, Katovil. 
 

 


