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The requirement for the study of blood parameters is determined by its physiological significance and 
changes that occur in different physiological and pathological conditions. The hematological profile is an 
important criterion that shows the physiological condition of animals. The physiological changes of blood in 
cows have been established concerning the conditions of keeping and feeding, hygienic parameters, in the 
dynamics of the dry season, in different seasons of the year, etcetera. We have not found any information on 
studies of the dynamics of blood parameters in pregnant animals, depending on their age, in the study of 
literary sources in recent years. The purpose of our work was to study the age-related dynamics of hemato-
logical blood parameters in cows during the dry period. Our studies aimed to determine the hematological 
indices of Holstein breed cows in the physiological course of the prenatal period during the dry period, 
depending on the number of deep calving. Control and experimental groups were formed on the principle of 
group-analogues (by breed, age, sex, physiological state, weight, milk productivity). Animals kept in typical 
rooms with satisfactory microclimate parameters (in winter) and at camps (in summer). Laboratory studies 
were carried out in the laboratory of the Dnipro State Agrarian and Economic University. Hematologic 
studies were performed according to the following indicators: erythrocytes, hemoglobin, color index, eryth-
rocyte sedimentation rate, leukocytes, monocytes, lymphocytes, neutrophils with rod-like shape and seg-
mented nucleus, basophils and eosinophils according to conventional methods. The results of our studies 
indicate that the lowest number of erythrocytes was detected in the cows of the sixth calving and the highest 
hemoglobin content, which led to the rise of the color index – in cows of the fifth pregnancy present the 
reverse tendency; increase to the maximum values of the number of leukocytes in cows of the third body 
(1.32 times), which is a reflection of the greater reactivity of the body of cows of this age group; a probable 
decrease (by 10.59 %, P < 0.05) of lymphocyte counts was found in sixth-calf cows, indicating a weakened 
immune response; also increased eosinophils almost 1.75 times (P < 0.05) compared to fifth pregnancy; the 
trend of a gradual decrease in the number of segmented neutrophils in calving cows is followed by a second 
to fifth pregnancy and a significant reduction in the number of stab neutrophils in cows of the fifth pregnan-
cy of up to 1.33 %. 

 
Key words: cows. dry period, morphological indices, haematological research. 

 

Вікова динаміка гематологічних показників у сухостійних корів  
 

Л. В. Корейба, Ю. В. Дуда 
 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 
 

Потреба у дослідженні показників крові визначається її фізіологічним значенням і змінами, які настають за різних фізіологіч-
них та патологічних станів. Гематологічний профіль є важливим критерієм, який показує фізіологічний стан тварин. Фізіологічні 
зміни крові у корів встановлено стосовно умов утримання та годівлі, зоогігієнічних параметрів, в динаміці сухостійного періоду, 
за різних сезонів року тощо. При опрацюванні літературних джерел останніх років нами не знайдено інформації щодо досліджень 
динаміки показників крові у вагітних тварин залежно від їхнього віку. Мета нашої роботи полягала у вивченні вікової динаміки 
гематологічних показників крові у корів в період сухостою. Наші дослідження були спрямованими на визначення гематологічних 
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показників тільних корів голштинської породи за фізіологічного перебігу дородового періоду в період сухостійного періоду залеж-
но від кількості тільностей. Контрольні та дослідні групи формувались за принципом груп-аналогів (за породою, віком, статтю, 
фізіологічним станом, масою, молочною продуктивністю). Утримання тварин взимку – стійлове в типових приміщеннях із задові-
льними параметрами мікроклімату, а літом – в таборах. Лабораторні дослідження проводили в лабораторії Дніпровського дер-
жавного аграрно-економічного університету. Гематологічні дослідження проводили за такими показниками: еритроцити, гемо-
глобін, кольоровий показник, ШОЕ, лейкоцити, моноцити, лімфоцити, паличко- та сегментоядерні нейтрофіли, базофіли і еози-
нофіли, керуючись загальноприйнятими методиками. Результати отриманих нами досліджень свідчать про те, що у корів шос-
тої тільності виявлена найнижча кількість еритроцитів на фоні найвищого вмісту гемоглобіну, які призвели до зростання кольо-
рового показника; у корів п’ятої вагітності – зворотна тенденція; збільшення до максимальних значень кількості лейкоцитів у 
корів третьої тільності (в 1,32 разу порівняно з попередньою), що є відображенням більшої реактивності організму корів даної 
вікової групи; вірогідне зниження (на 10,59 %, P < 0,05) кількості лімфоцитів встановлено у корів шостої тільності, що вказує на 
послаблення імунної відповіді; також спостерігається збільшення кількості еозинофілів майже в 1,75 разу (P < 0,05) порівняно з 
п’ятою вагітністю; тенденція поступового зниження кількості сегментоядерних нейтрофілів у глибокотільних корів прослідко-
вується з другої по п’яту вагітність та суттєве зниження кількості паличкоядерних нейтрофілів у корів п’ятої тільності до 
1,33 %. 

 
Ключові слова: корови, сухостійний період, морфологічні показники, гематологічне дослідження. 

 
Вступ 

 
Потреба у дослідженні показників крові визнача-

ється її фізіологічним значенням і змінами, які наста-
ють за різних фізіологічних та патологічних станів 
(Kudrjavcev & Kudrjavceva, 1984; Simonjan & Hisam-
utdinov, 1995; Zamazii et al., 2015; Kulyaba et al., 2019; 
Grymak et al., 2020). Гематологічний профіль є важли-
вим критерієм, який відображає фізіологічний стан 
тварин. Фізіологічні зміни крові у корів встановлено 
стосовно умов утримання та годівлі, зоогігієнічних 
параметрів, в динаміці сухостійного періоду, за різних 
сезонів року тощо (Rihter et al., 1982; Kondrahin et al., 
1985; Petrovskij, 1995; Levchenko et al., 2002; Duda, 
2005; Vlizlo et al., 2012).  

Фактори природної резистентності організму корів 
різних порід і віку в процесі вагітності вивчали багато 
авторів. Виявлена певна їх залежність від періоду 
тільності та сезону року (Rihter et al., 1982; Kondrahin 
et al., 1985; Levchenko et al., 2002; Koreiba, 2019; 
Koreiba & Duda, 2019). Але при опрацюванні 
літературних джерел останніх років нами не знайдено 
інформації щодо досліджень динаміки показників 
крові у вагітних тварин залежно від їхнього віку. 

Тому мета нашої роботи полягала у вивченні ві-
кової динаміки гематологічних показників крові у 
корів в період сухостою. 

 
Матеріал і методи досліджень 

 
У дослідженнях використано понад 130 корів 

голштинської чорно-рябої породи з молочною проду-
ктивністю 5–6 тис. кг за лактацію.  

Утримання тварин взимку – стійлове в типових 
приміщеннях із задовільними параметрами мікроклі-
мату, а літом – в таборах.  

Вагітні тварини були під постійним ветеринарним 
контролем, роди відбувались в спеціально обладна-
ному родильному приміщенні.  

Контрольні та дослідні групи формувались за 
принципом груп-аналогів (за породою, віком, статтю, 
фізіологічним станом, масою, молочною продуктив-
ністю). 

Лабораторні дослідження проводили в лабораторії 
Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету. 

Наші дослідження були спрямованими на визна-
чення гематологічних показників тільних корів 
голштинської породи за фізіологічного перебігу до-
родового періоду в період сухостійного періоду зале-
жно від кількості тільностей. 

Гематологічні дослідження проводили за такими 
показниками: еритроцити, гемоглобін, кольоровий 
показник, ШОЕ, лейкоцити, моноцити, лімфоцити, 
паличко- та сегментоядерні нейтрофіли, базофіли і 
еозинофіли, керуючись загальноприйнятими методи-
ками (Kondrahin et al., 1985; Levchenko et al., 2002; 
Vlizlo et al., 2012). 

Різницю між двома величинами вважали вірогід-
ною за *P < 0,05 та ** P < 0,01. 

 
Результати та їх обговорення 

 
Виходячи з отриманих нами даних гематологічних 

досліджень (табл. 1), бачимо, що кількість еритроци-
тів і вміст гемоглобіну були на верхній межі норми 
(Kudrjavcev & Kudrjavceva, 1984; Kondrahin et al., 
1985; Levchenko et al., 2002; Vlizlo et al., 2012). Але, 
зважаючи на те, що голштинська порода є високопро-
дуктивною, норми показників гемопоезу в них дещо 
вищі, ніж у менш продуктивних порід. 

При цьому виявлена і вікова мінливість цих показ-
ників. Найнижча кількість еритроцитів спостерігалась 
у корів шостої тільності, але на фоні найвищого вміс-
ту гемоглобіну у цієї вікової групи кольоровий показ-
ник був вірогідно найвищим. У корів п’ятої вагітності 
виявлена зворотна тенденція – найвищий вміст ерит-
роцитів на фоні найнижчого вмісту гемоглобіну та, 
внаслідок цього, найнижчий кольоровий показник.  

Зміни ШОЕ були не вірогідними – з максимумом 
за третьої тільності та мінімумом за п’ятої. Виявлено 
також збільшення до максимальних значень кількості 
лейкоцитів у корів третьої тільності (в 1,32 разу порі-
вняно з попередньою), що, на нашу думку, є відобра-
женням більшої реактивності організму корів цієї 
вікової групи. 
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Таблиця 1 
Гематологічні показники у сухостійних корів залежно від кількості тільностей (М ± m) 

 

Показники 
Тільність 

Друга 
(n = 19) 

Третя 
(n = 11) 

Четверта 
(n = 6) 

П’ята 
(n = 5) 

Шоста 
(n = 6) 

Еритроцити, Т/л     7,34 ± 0,18     7,69 ± 0,26     6,45 ± 0,53     7,14 ± 0,25     6,18 ± 0,32 22, 33, 5 

Гемоглобін, г/л 117,39 ± 4,68 117,99 ± 6,02 117,19 ± 6,44 100,77 ± 3,46 22, 3, 4 133,44 ± 6,07 2, 55 

Кольоровий показник     0,80 ± 0,03     0,78 ± 0,06     0,92 ± 0,09     0,71 ± 0,04 4     1,09 ± 0,14 2, 5 

ШОЕ, мм/год     1,18 ± 0,07     1,31 ± 0,11     1,15 ± 0,05     1,00 ± 0,06 2, 3     1,20 ± 0,15 
Лейкоцити, Г/л     7,93 ± 0,60   10,50 ± 1,44      8,62 ± 1,33     8,85 ± 0,66      6,85 ± 0,68 3   

Примітка: 2 P < 0,05, 22 P<0,01 стосовно до другої тільності; 3 P < 0,05, 33 P < 0,01 стосовно до третьої тільності; 
4 P < 0,05, 44 P < 0,01 стосовно до четвертої тільності; 5 P < 0,05, 55 P < 0,01 стосовно до п’ятої тільності 

 
Зі зміною загальної кількості лейкоцитів одночас-

но відбулися певні зміни у вмісті окремих форм цих 
клітин (рис. 1). 

Крім нейтрофілів, важлива роль у процесах захис-
ту організму належить лімфоцитам, які беруть участь 
у всіх імунологічних реакціях і є головними ефекто-
рами в імунній відповіді.  

У корів з другої по п’яту вагітності лімфоцити не 
мали вірогідних коливань, але з шостої тільності нами 
встановлене вірогідне зниження кількості цих клітин 
на 10,59 % (P < 0,05) порівняно з попереднім періо-

дом. Лімфоцитопенія вказує на послаблення імунної 
відповіді у тварин. 

Як відомо, еозинофіли, як і нейтрофільні грануло-
цити, є фагоцитами й цитотоксичними клітинами. В 
наших дослідах у корів шостої тільності кількість 
еозинофілів була вища майже в 1,75 разу (P < 0,05) 
порівняно з п’ятою. 

З другої по п’яту тільності прослідковується тен-
денція поступового зниження кількості сегментоядер-
них нейтрофілів, разом з тим паличкоядерні  суттєво 
не змінювались, окрім корів п’ятої тільності, у яких 
виявлено різке зниження цього показника до 1,33 %. 

 

 
Рис. 1. Лейкоформула крові у сухостійних корів  залежно від кількості тільностей, % 

Примітка: 2 P < 0,05; 22 P < 0,01 стосовно до другої тільності; 3 P < 0,05; 33 P < 0,01 стосовно до третьої тільності; 
4 P < 0,05; 44 P < 0,01 стосовно до четвертої тільності; 5 P < 0,05; 55 P < 0,01 стосовно до п’ятої тільності 

 
Висновки 

 
Виявлені коливання показників гематологічного 

статусу глибокотільних корів чорно-рябої голштинсь-
кої породи залежності від їхнього віку та кількості 
отелень: 

- у корів шостої тільності виявлена найнижча кіль-
кість еритроцитів на фоні найвищого вмісту гемогло-
біну, які призвели до зростання кольорового показни-
ка; у корів п’ятої вагітності – зворотна тенденція; 

- з’ясовано збільшення до максимальних значень 
кількості лейкоцитів у корів третьої тільності (в 1,32 

разу порівняно з попередньою), що є відображенням 
більшої реактивності організму корів даної вікової 
групи; 

- вірогідне зниження (на 10,59 %, P < 0,05) кілько-
сті лімфоцитів встановлено у корів шостої тільності, 
що вказує на послаблення імунної відповіді на фоні 
збільшення кількості еозинофілів майже в 1,75 разу  
(P < 0,05) порівняно з п’ятою вагітністю;  

- прослідковується тенденція поступового знижен-
ня кількості сегментоядерних нейтрофілів у глибоко-
тільних корів з другої по п’яту вагітність та суттєве 
зниження кількості паличкоядерних нейтрофілів у 
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корів п’ятої тільності до 1,33 %. 
Перспективи подальших досліджень полягають у 

вивченні показників клітинного і гуморального 
імунітету та неспецифічної реактивності організму 
глибокотільних корів. 
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