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УДК 632.2.053.0876:612.431

ФУНКЦІЯ ГІПОФІЗА, НАДНИРНИКІВ І 
СІМ’ЯНИКІВ У БИЧКІВ ЗА ЗНИЖЕНОГО 

РІВНЯ ЗГОДОВУВАННЯ МОЛОКА

О.Т. Бусенко, доктор біологічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Подано результати досліджень обмеженого молочного живлення 
160 кг молока і 55,5 кг спеціального комбікорму-стартера за молоч-
ний період. Встановлено тенденцію до збільшення живої маси, маси 
туші та сім’яників (р<0,05), а гормональна активність наднирників 
бичків 15-місячного віку не уступала тваринам контрольної групи.

Ключові слова: бички, молоко, комбікорм-стартер, жива маса, 
забійна маса, маса туші, гіпофіз, наднирники, сім’яники, 11- оксикор-
тикостероїди.

Постановка проблеми. На ранніх стадіях ембріогенезу 
синтезуються функціонально активні речовини, які в дорос-
лому організмі виконують роль гормонів залоз внутрішньої 
секреції. Пристосування сільськогосподарських тварин до 
умов зовнішнього середовища і підтримання гомеостазу ор-
ганізму здійснюється під контролем гіпоталамо-гіпофізарно-
адреналової системи.

Уміле керування функціями ендокринних залоз може дати 
практиці тваринництва великі можливості одержання від 
сільськогосподарських тварин більше продукції з меншими 
витратами на її виробництво.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гормони за-
лоз внутрішньої секреції беруть участь у регуляції обмінних 
процесів в організмі, в результаті чого прискорюється чи упо-
вільнюється ріст тварин, а це, в свою чергу, впливає на їх про-
дуктивність [1-3].

Адренокортикотропний гормон гіпофіза і глюкокортикої-
ди кори наднирників є важливим ланцюгом в системі загаль-
них неспецифічних реакцій, що розвиваються в організмі у 
відповідь на дію подразника [4, 5].

Також існує й тісна взаємозалежність між наднирниками 
і сім’яниками. Вони мають спільне походження, тобто є дери-
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ватами сусідніх ділянок епітелію. Наднирники здатні синте-
зувати естрогени та речовини, яким притаманні андрогенні 
властивості. Ілюстрацією близького зв’язку їх з сім’яниками є 
статевий диморфізм наднирників [6, 7].

Постановка завдання. Враховуючи важливість залоз 
внутрішньої секреції в регуляції обміну речовин в організмі, 
була поставлена мета дослідити функцію гіпофіза, наднирни-
ків і сім’яників у понадремонтних бичків, що вирощувалися 
на м’ясо до 15-місячного віку за умов обмеженого молочного 
живлення і використанням спеціального комбікорму-стартера, 
оскільки вирощування молодняку на знижених нормах молока 
дає можливість використати цей цінний продукт для харчу-
вання людей.

Матеріали і методика. Для проведення досліду було віді-
брано 20 бичків чорно-рябої породи, яких за принципом ана-
логів розділили на дві групи: І – контрольна, ІІ – дослідна.

У зрівняльний період, тривалістю 30 днів, телята обох 
груп отримували по 160 кг незбираного молока, а в головний 
– (60 днів) бички І групи – 120 кг незбираного, 300 кг збира-
ного молока, сіно, соковиті корми і заводський комбікорм. 
Тваринам дослідної групи згодовували сіно, соковиті корми і 
спеціальний комбікорм-стартер. До його складу входили такі 
компоненти, %:  борошно вівсяне, ячмінне, пшеничне, ку-
курудзяне м’ясо-кісткове – (20, 20, 7, 5, 7), макуха соєва – 
14,5, сухі молочні відвійки – 10, трав’яне борошно – 4, жир 
кормовий – 3, дріжджі кормові – 5, цукор – 3, сіль кухонна – 
0,5, дикальцій фосфат – 0,9, премікс вітамінно-мінеральний 
– 0,1. До суміші добавляли вітаміни А, Д2, Е, В1, В2, В12, РР, 
С, біоміцин  та мікроелементи Fe, Mr, Cu, Co. Загальна по-
живність 1 кг такого комбікорму становила 1,36 к.од. і 223 г 
перетравного протеїну [8].

З 3-місячного віку і до кінця вирощування тварини І-ї та 
ІІ-ї груп отримували схожі рослинні корми. За 15 місяців ви-
рощування бичкам І-ї групи згодували 280 кг незбираного, 
300 кг збираного молока, проте як бичкам ІІ-ї групи тільки 
160 кг незбираного молока. Останні більше з’їли концентратів 
на 156 кг, соковитих – на 126 кг, а грубих – на 32 кг менше. 
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Середньодобові прирости у тварин І-ї групи становили 953, а 
ІІ-ї групи – 979 г.

Масу піддослідних тварин і залоз внутрішньої секреції ви-
значали зважуванням, а активність кори наднирників – за 
вмістом 11-ОКС в периферичній крові флюорометричним ме-
тодом [9].

Результати досліджень. У 3-місячному віці бички дослід-
ної групи поступалися за живою масою (на 6 кг), масою туші 
(на 5,1 кг) і чистою масою тіла (на 6,6 кг) тваринам контроль-
ної групи (табл. 1).

Після молочного періоду тваринам обох груп згодовува-
ли тільки рослинні корми. У 15-місячному віці бички дослід-
ної групи переважали за живою масою (на 7 кг), масою туші 
(на 1,9 кг) і чистою масою тіла (на 8,2 кг) тварин контроль-
ної групи. 

Таблиця 1
Показники забою піддослідних тварин, кг (M ± m)

Група

Жива маса Маса туші з 
жиром по-
ливу

Чиста маса 
тіладо голодної 

витримки
перед забоєм

3-місячні

І 112,0 ± 2,89 105,3 ± 3,12 57,8 ± 2,65 94,7 ± 2,85

ІІ 106,0 ± 0,58 100,9 ± 0,49 52,7 ± 0,64 88,1 ± 0,58

15-місячні*

І 446,0 433,0 231,6 377,1

ІІ 453,0 437,5 233,5 385,3

*Забивали по дві голови з групи

У телят 3-місячного віку дослідної групи маса гіпофіза була 
на 0,08 г, наднирників на 0,65 г меншою, ніж у тварин контр-
ольної групи (табл. 2), але за масою сім’яників перевага була за 
бичками дослідної групи – на 4,31 г (Р<0,05).

Бички дослідної групи 15-місячного віку переважали тва-
рин контрольної групи за масою гіпофіза (0,22 г), наднирників 
(0,46 г) і сім’яників (9 г). Вони більше поїдали корму, краще 
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росли, тому і мали тенденцію до збільшення маси ендокрин-
них органів.

У плазмі периферичної крові телят дослідної групи 3-мі-
сячного віку рівень 11-ОКС був на 0,94 мкг% нижчим, ніж у 
бичків контрольної групи.

Таблиця 2
Маса ендокринних залоз і вміст 11-оксикортикостероїдів 

у плазмі крові

Група

Маса ендокринних залоз, г Вміст 11-ОКС 
в плазмі пе-
риферичної 
крові, мкг%

гіпофіз наднирники сім’яники

3-місячні

І 0,88 ± 0,06 6,77 ± 0,35 27,76 ± 6,00 8,30 ± 0,44

ІІ 0,80 ± 0,03 6,12 ± 0,29 32,07 ± 3,18* 7,36 ± 0,38

15-місячні

І 1,87 22,04 510,0 5,16

ІІ 2,09 22,50 519,0 5,23

У тварин 15-місячного віку обох груп у периферичній 
крові містився майже однаковий рівень 11-ОКС, але спосте-
рігалася незначна схильність наднирників дослідної групи до 
підвищення їх активності.

Таблиця 3
Кількість тканини залоз внутрішньої секреції з розрахунку 
на 100 кг чистої маси тіла піддослідних тварин, г, М ± m

Група
Вік тварин, 
місяців

Гіпофіз Наднирники Сім’яники

І 3 0,92 ± 0,05 7,18 ± 0,57 29,00 ± 5,63

ІІ 3 0,91 ± 0,04 6,95 ± 0,28 36,46 ± 3,81

І 15 0,50 5,85 135,18

ІІ 15 0,54 5,84 134,70

За кількістю тканини залоз внутрішньої секреції в розра-
хунку на 100 кг чистої маси тіла 3-місячні телята дослідної 
групи мали перевагу в рості тканини сім’яників (на 7,46 г), 
але менше наднирників (на 0,23 г) і схожу кількість тканини 
гіпофіза порівняно з тваринами контрольної групи (табл. 3).
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Бички 15-місячного віку дослідної і контрольної груп 
практично мали однакову кількість тканини досліджуваних 
ендокринних залоз у розрахунку на 100 кг чистої маси тіла, 
крім сім’яників  тварин другої групи.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Те-
лята 3-місячного віку, які вирощувалися на м’ясо на обмеже-
ному молочному живленні (160 кг молока) із застосуванням 
спеціального комбікорма-стартера (55,5 кг), не відрізнялися за 
масою гіпофіза і наднирників, але сім’яники бичків дослідної 
групи 3-місячного віку мали вірогідну перевагу над контролем 
(р<0,05). У бичків 15-місячного віку спостерігалася тенденція 
до збільшення маси досліджуваних ендокринних органів.

Активність наднирників бичків 3-місячного віку дослідної 
групи була нижчою за вмістом в периферичній крові 11-ОКС 
на 0,94 мкг%, а в 15-місячних вона мало відрізнялася від тва-
рин контрольної групи.

За живою масою і масою туші тварини дослідної групи 
мали тенденцію до їх збільшення, що є свідченням позитивно-
го впливу на ріст тварин комбікорму-стартеру та інших рос-
линних кормів.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на визна-
чення гормональної активності інших залоз внутрішньої се-
креції та зміни їх гістоструктури.
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