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Кролятина вважається високоцінним дієтичним продуктом. Вона є джерелом повноцінного білку, мінеральних речовин 

та вітамінів. За вмістом азотистих речовин поступається тільки м’ясу індички.  
Відомо, склад крові є симптоматичним відображенням інтенсивності перебігу обмінних процесів, що проходять в ор-

ганізмі тварин під впливом певних кормових факторів. 
Випробування нових кормових добавок у раціонах тварин повинно супроводжуватись поглибленими дослідженнями кро-

ві. Тому метою даних досліджень було, поряд з вивченням продуктивності, дослідити вплив згодовування різних доз препа-
рату Пребіолакт–Кр на морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів. 

Дослідження проведені на чотирьох групах молодняку кролів, відібраних за принципом аналогів. Основний період досліду 
тривав протягом 42 діб, він був розділений на шість підперіодів тривалістю сім днів. Тварини другої групи до повноцінного 
гранульованого комбікорму отримували Пребіолакт–Кр в кількості 1,5 г, третьої – 2,0 г і четвертої – 2,5 г на голову за 
добу. Молодняк кролів протягом науково–господарського досліду утримувався у двоярусних кліткових батареях по п’ять 
голів у клітці, самок і самців розміщували окремо. Морфологічні та біохімічні показники крові при введені до складу раціону 
відгодівельного молодняку кролів пребіотичного препарату Пребіолакт–Кр в дозах 1,5, 2,0 та 2,5 г на голову за добу знахо-
дяться в межах фізіологічної норми. Пребіолакт–Кр в дозі 2,0 та 2,5 г на голову за добу зумовлює підвищення вмісту гемо-
глобіну на 4,63% в третій групі та 9,5% в четвертій групі. Досліджувана кормова добавка в дозі 1,5 г на голову за добу 
зумовлює тенденцію до збільшення вмісту сегментоядерних нейтрофілів на 6,1% та зниження вмісту моноцитів на 0,9% 
відносно контрольної групи. Вміст глюкози в крові піддослідних кролів із збільшенням дози препарату зростав на 5,9%, 
10,3% та 7,4%. Пребіотичний препарат сприяє збільшенню вмісту в крові заліза, калію, кальцію, магнію та фосфору, зумо-
влює підтримання імунної системи кролів 

Ключові слова: пребіотики, пробіотики, кролі, кров, морфологічні показники, біохімічні показники, продуктивність, мо-
лодняк, відгодівля  
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Крольчатина считается высокоценным диетическим продуктом. Она является источником полноценного белка, мине-
ральных веществ и витаминов. По содержанию азотистых веществ уступает только мясу индейки. 

Известно, состав крови является симптоматическим отражением интенсивности течения обменных процессов, про-
ходящих в организме животных под влиянием определенных кормовых факторов. 

Испытания новых кормовых добавок в рационах животных должно сопровождаться углубленными исследованиями 
крови. Поэтому целью данных исследований было, рядом с изучением производительности, исследовать влияние скармли-
вания различных доз препарата Пребиолакт–Кр на морфологические и биохимические показатели крови откормочного 
молодняка кроликов. Исследования проведены на четырех группах молодняка кроликов, отобранных по принципу аналогов. 
Основной период опыта длился 42 суток, он был разделен на шесть подпериодов продолжительностью семь дней. Живот-
ные второй группы к полноценному гранулированного комбикорма получали Пребиолакт–Кр в количестве 1,5 г, третьей – 
2,0 г и четвертой – 2,5 г на голову в сутки. Молодняк кроликов в течение научно–хозяйственного опыта содержался в 
двухъярусных клеточных батареях по пять голов в клетке, самок и самцов помещали отдельно. 

Морфологические и биохимические показатели крови при введении в состав рациона откормочного молодняка кроликов 
пребиотического препарата Пребиолакт–Кр в дозах 1,5, 2,0 и 2,5 г на голову в сутки находятся в пределах физиологиче-
ской нормы. Пребиолакт–Кр в дозе 2,0 и 2,5 г на голову в сутки приводит к повышению содержания гемоглобина на 4,63% в 
третьей группе и 9,5% в четвертой группе. Исследуемая кормовая добавка в дозе 1,5 г на голову в сутки приводит тенден-
цию к увеличению содержания сегментоядерных нейтрофилов на 6,1% и снижение содержания моноцитов на 0,9% отно-
сительно контрольной группы. Содержание глюкозы в крови подопытных кроликов с увеличением дозы препарата рос на 
5,9%, 10,3% и 7,4%. Пребиотический препарат способствует увеличению содержания в крови железа, калия, кальция, 
магния и фосфора приводит поддержания иммунной системы кроликов. 

Ключевые слова: пребиотики, пробиотики, кролики, кровь, морфологические показатели, биохимические показатели, 
производительность, молодняк, откорм. 
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Meat of rabbits is considered to be a valuable dietary product. It is a source of complete protein, minerals and vitamins. It is 

second only to meat of turkey by the content of nitrogenous substances. 
It is known the blood composition is a symptomatic reflection of the intensity of metabolic processes that take place in the ani-

mal’s body under the influence of certain feeding factors. 
Testing of new feed additives in animal diets should be accompanied by in–depth blood analysis. Thus, the purpose of this re-

search is to investigate, along with the performance, the effect of feeding different doses of Prebiolact–Cr on the morphological and 
biochemical blood values of fattening young rabbits. 

The research was conducted in four groups of young rabbits selected by the principle of analogues. The basic period of the ex-
periment lasted for 42 days; it was divided into six sub–periods lasting for seven days. Animals of the second group, together with 
complete granulated mixed feed, received Prebiolact–Cr in the amount of 1.5 g, the third – 2.0 g and fourth – 2.5 g per rabbit daily. 

During this scientific experiment, young rabbits were kept in two–high cage batteries with five animals in each rabbit hutch, fe-
males and males were kept separately. Morphological and biochemical blood values were within their physiological norm when 
prebiotic preparation Prebiolact–Cr was introduced into the diet of young rabbits at the doses of 1.5, 2.0 and 2.5 g per rabbit daily. 
Prebiolact–Cr dose of 2.0 and 2.5 g per rabbit daily leads to haemoglobin increase by 4.63% in the third group and 9.5% in the 
fourth group. Studied feed additive at the dose of 1.5 g per head daily causes the increase of segmented neutrophils by 6.1%, reduc-
tion of monocytes by 0.9%, compared to the control group. Glucose content in the blood of experimental rabbits increased by 5.9%, 
10.3% and 7.4% when the dose of the preparation became higher. Prebiotic preparation facilitates the increase of iron, potassium, 
calcium, magnesium and phosphorus content in blood and maintains the immune system of rabbits. 

Key words: prebiotics, probiotics, rabbits, blood, morphological values, biochemical values, performance, young rabbits, fattening 
 

Вступ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства однією з 

найважливіших задач є забезпечення населення про-
дуктами харчування високої якості. Кролятина вважа-
ється високоцінним дієтичним продуктом. Вона є 
джерелом повноцінного білку, мінеральних речовин 
та вітамінів. За вмістом азотистих речовин поступа-
ється тільки м’ясу індички (Leonidov, 2011). 

Кров у організмі будь–якої тварини є відносно по-
стійним та водночас рухливим середовищем, яке ви-
конує значну кількість життєво важливих функцій для 

підтримання фізіологічного статусу організму 
(Ahapova and Reshetnichenko, 1996). Як відомо, склад 
крові є симптоматичним відображенням інтенсивнос-
ті перебігу обмінних процесів, що проходять в органі-
змі тварин під впливом певних кормових факторів 
(Birta, 2011).  

У зоотехнічній практиці більше уваги приділяєть-
ся вивченню гематологічних показників, оскільки за 
картиною крові можна говорити про інтенсивність 
обмінних процесів, оцінити конституційні особливос-
ті, а також прогнозувати продуктивні якості тварин. 
Картина крові показує загальний стан організму тва-
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рини (Kovalenko and Gorbatenko, 1992). 
Біохімічні показники крові дають можливість пра-

вильно обґрунтувати рівень продуктивності тварин 
(Mazanko, 2011; Podobed et al., 2011). Тому вивчення 
біохімічного статусу крові піддослідних тварин має 
науковий і практичний інтерес. Продуктивні якості 
тварин обумовлюються фізіологічними та біохімічни-
ми процесами, що відбуваються в живому організмі. 
Нормальна діяльність усіх органів і систем тварин 
забезпечується відносною сталістю фізико–хімічних 
характеристик внутрішнього середовища організму 
(Alenyn et al., 2007). Кров має відносно стабільний 
склад, але в той же час є лабільною системою, у зміні 
якої найглибше відбиваються процеси обміну. Вона 
відображає загальні властивості та функціональний 
стан організму (Ahapova and Reshetnichenko, 1996). У 
той же час, від морфологічного і біохімічного складу 
крові залежить інтенсивність обмінних та окисно–
відновних процесів (Peretyatko et al., 2009). Виходячи 
з цього, випробування нових кормових добавок у 
раціонах тварин повинно супроводжуватись поглиб-
леними дослідженнями їх крові. Тому метою даних 
досліджень було, поряд з вивченням продуктивності, 
дослідити вплив згодовування різних доз препарату 
Пребіолакт–Кр на морфологічні та біохімічні показ-
ники крові відгодівельного молодняку кролів. 

Однією з нових кормових добавок є Пребіолакт–
Кр, що виробляється науково–біотехнологічним підп-
риємством ПП «БТУ–Центр» (м. Ладижин Вінницької 
області). Препарат є новим і в годівлі кролів ще не 
використовувався. 

 
Матеріал і методи дослідження 

 
Дослідження були проведені на чотирьох групах 

молодняку кролів, відібраних за принципом аналогів 
по 25 голів у кожній (Kononenko et al., 2000). При їх 
формуванні враховували вік, стать та живу масу кро-
лів. Матеріалом для проведення науково–
господарського досліду були кролі сучасного 
м’ясного гібриду HYPLUS селекції компанії Grimaud 
Freres Selection, який був створений у Франції шляхом 
схрещування двох ліній кролів: батьківської PS 39 та 
материнської PS 19. 

Зрівняльний період тривав протягом семи діб і 
співпадав з молочним періодом у кролів. Основний 
період досліду тривав протягом 42 діб, він був розді-
лений на шість підперіодів тривалістю сім днів. Тва-
рини другої групи до повноцінного гранульованого 
комбікорму отримували Пребіолакт–Кр в кількості 
1,5 г, третьої – 2,0 г і четвертої – 2,5 г на голову за 
добу (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Схема досліду 

Групи 
Кількість  

тварин, гол 
Характеристика годівлі тварин за періодами 

зрівняльний основний 
1–контрольна 25 ОР* ОР 

2–дослідна 25 ОР ОР + «Пребіолакт–Кр» 1,5 г  на голову за добу 
3–дослідна 25 ОР ОР + «Пребіолакт–Кр» 2,0  г на голову за добу 
4–дослідна 25 ОР ОР + «Пребіолакт–Кр» 2,5 г на голову за добу 

ОР* – основний раціон 
 

Матеріалом для досліджень стали зразки крові кро-
лів, взяті за два дні до забою. Кров для дослідження 
відбирали в серологічні пробірки шляхом проколу 
крайової вушної вени кролів ін’єкційною голкою. При 
взятті крові дотримувалися правил асептики і антисеп-
тики. Місце взяття крові обробляли 70% етиловим 
спиртом. Дослідження крові виконані дисертанткою за 
методиками описаними Б.І. Антоновим (Antonova, 
1991).  

Молодняк кролів протягом науково–
господарського досліду утримувався у двоярусних 
кліткових батареях по п’ять голів у клітці, самок і 
самців розміщували окремо. Тварин годували двічі на 
добу, напування проводилось з ніпельних поїлок за 
постійної зміни води. Параметри мікроклімату відпо-
відали усім встановленим нормам. 

Біометричну обробку цифрового матеріалу провели за 
М.О. Плохінським (Plokhynskyi, 1969). 

 
Результати та їх обговорення 

 
Важливу роль в адаптації живого організму до нових 

умов існування та кормових факторів виконує кров. По 
змінам крові можна судити про зміни в обміні речовин і 
фізіологічному стані тварин (Alenyn  et al., 2007). 

Аналіз відгодівельних показників молодняку кро-
лів свідчить про те, що введення до складу раціону 
нової пребіотичної кормової добавки сприяє підви-
щенню середньодобових приростів від 4,9 до 20,7% 
відносно контрольної групи (Shtenskaya and 
Kucheryavyi, 2015). Як свідчать літературні дані, у 
період інтенсивного росту тварин спостерігається 
покращення загального рівня обміну речовин (Ko-
valenko and Gorbatenko, 1992; Kucheryavyj, 2015). 

Аналіз отриманих морфологічних показників від-
годівельного молодняку кролів свідчить про те, що 
гематологічні показники тварин знаходяться в межах 
фізіологічної норми за В.В. Влізло (Vlizlo, 2012). Ре-
зультати досліджень свідчать про те, що Пребіолакт–
Кр в дозі 2,0 та 2,5 г на голову за добу зумовлює під-
вищення вмісту гемоглобіну на 4,63% в третій групі 
та 9,5% (Р < 0,05) в четвертій групі, відповідні зміни 
можуть бути наслідком посилення окислювально–
відновних процесів в організмі (табл. 2).   

Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті 
знаходився в межах норми та вірогідно не відрізнявся 
від контрольного рівня. Подібна закономірність спо-
стерігається і за показниками кількості еритроцитів та 
лейкоцитів, де коливання між контрольною та дослід-
ними групами знаходиться в межах 4,9% та 10,3%.    
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Таблиця 2 
Морфологічні показники крові піддослідних кроленят. М ± m, n = 4 

Показник Норма 
Група 

1  
(контрольна) 

2  
(дослідна) 

3 
(дослідна) 

4  
(дослідна) 

Гемоглобін, г/л 98 – 150  114,5 ± 2,1 112,1 ± 3,1 119,8 ± 1,7 125,4 ±2,7* 
Середній вміст гемоглобіну в 
еритроциті, пг 

 
21 – 23 

 
21,3 ± 0,3 

 
22,2 ± 0,5 

 
21,8 ± 0,4 

 
21,4 ± 0,2 

Еритроцити, т/л 4,0 – 7,0 4,64 ± 0,15 4,87 ± 0,21 5,10 ± 0,21 5,0 ± 0,12 
Лейкоцити, г/л 4,0 – 18,4 7,38 ± 0,32 7,24 ± 0,22 7,86 ± 0,37 8,14 ± 0,28 
Лейкограма, % 
Еозинофіли, % 

 
0 – 4 

 
0,7 ± 0,21 

 
0,8 ± 0,37 

 
0,7 ± 0,29 

 
0,9 ± 0,41 

Базофіли, %  0 – 6 2,1 ± 0,11 1,89 ± 0,14 2,0 ± 0,18 2,0 ± 0,12 
Нейтрофіли: юні, %   0 – 1 0,1 ± 0,06 0,11 ± 0,02 0,1 ± 0,04 0,1 ± 0,05 
   паличкоядерні, %   0,6 – 3,8 1,7 ± 0,28 1,4 ± 0,19 1,8 ± 0,22 1,9 ± 0,26 
   сегментоядерні, %   14,0 – 60,5 41,1 ± 1,2 47,2 ± 2,66 38,9 ± 2,11 40,5 ± 1,55 
Лімфоцити, %   30 – 85 48,6 ± 1,14 43,8 ± 2,35 50,6 ± 1,8 48,2 ± 2,44 
Моноцити, %   5 – 9 5,7 ± 0,31 4,8 ± 0,28 5,9 ± 0,33 6,4 ± 0,22 

* Р > 0,05; ** Р > 0,01; *** Р > 0,001 
 

Лейкоцити відіграють провідну роль у формуванні 
імунних реакцій, що є частиною системи гуморально-
го імунітету. Лейкоцити беруть участь у виробленні 
антитіл та поділяються на різні види: гранулоцити 
(паличкоядерні, сегментноядерні лейкоцити, бластні 
форми), моноцити, лімфоцити. Кожен вид лейкоцитів 
виконує свою функцію в організмі, однак, всі види 
лейкоцитів взаємопов’язані між собою і складають 
лейкоцитарну формулу (Levchenko et al., 2002).  

Як свідчать лабораторні дослідження, суттєвого 
впливу Пребіолакту–Кр на лейкоцитарну формулу 
молодняку кролів не спостерігається, так вміст еози-
нофілів та базофілів вірогідно не відрізнявся від пока-
зників контрольної групи. Подібна закономірність 
відслідковується і за вмістом юних та паличкоядерних 
нейтрофілів. В другій групі, тварини якої до основно-
го раціону отримували кормову добавку в дозі 1,5 г на 
голову за добу, прослідковується тенденція до збіль-
шення вмісту сегментоядерних нейтрофілів на 6,1% 

та зниження вмісту моноцитів на 0,9% відносно конт-
рольної групи. Однак, дані зміни знаходились в межах 
фізіологічної норми.  

Біохімічний аналіз крові – метод лабораторної діа-
гностики, який дозволяє оцінити роботу внутрішніх 
органів (печінка, нирки, підшлункова залоза та ін.), 
отримати інформацію про метаболізм (обмін ліпідів, 
білків, вуглеводів), з'ясувати потребу в мікроелемен-
тах (Medvedeva, 2008). 

Як свідчать результати лабораторних досліджень, 
вміст глюкози в крові піддослідних кролів із збіль-
шенням дози препарату зростав. Так, в другій групі 
він перевищував значення контрольної на 5,9%, у 
третій – 10,3% та у четвертій групі – 7,4% (табл. 3). 
Це може бути наслідком активізації процесів глікоге-
незу, глікогенолізу, глюконеогенезу та гліколізу в 
результаті посилення функціональної активності мо-
лочнокислих бактерій. 

Таблиця 3 
Біохімічні показники крові кроленят. М±m, n=4. М±m, n=4 

Показник Норма 
Група 

1  
(контрольна) 

2  
(дослідна) 

3  
(дослідна) 

4 
(дослідна) 

Глюкоза, ммоль/л 2,8 – 8,8 6,8 ± 0,18 7,2 ± 0,14 7,5 ± 0,21 7,3 ± 0,15
Креатинін, мкмоль/л 44 – 233 77,8 ± 4,61 75,6 ± 3,85 78,5 ± 4,11 77,9 ± 3,88 
Сечовина, ммоль/л 2,2 – 4,9 3,1 ± 0,33 3,3 ± 0,11 2,9 ± 0,27 2,8 ± 0,39 
Холестерин, ммоль/л 1,4 – 2,2 1,96 ± 0,04 1,88 ± 0,03 1,90 ± 0,02 1,87 ± 0,03 
Загальний білок, г/л 30,0 – 82,0 64,6 ± 1,95 60,8 ± 2,2 66,8 ± 1,85 67,2 ± 1,70 
Альбумін, % 8,0 – 12,0 11,3 ± 1,12 12,5 ± 1,18 11,7 ± 1,1 12,1 ± 1,14 
Альфа–глобуліни 7,0 – 13,0 9,6 ± 1,3 9,2 ± 1,8 10,4 ± 1,1 9,8 ± 1,5 
Бета–глобуліни 7,0 – 14,0 11,4 ± 6,4 10,4 ± 5,2 11,7 ± 3,8 12,1 ± 3,1 
Гамма–глобуліни  17,0 – 23,0 21,5 ± 5,2 20,9 ± 6,3 22,2 ± 4,8 22,5 ± 5,5 
АсАТ, Од/л 22 – 80 51,0 ± 4,22 53,7 ± 3,75 52,3 ± 4,44 52,8 ± 3,51 
АлАТ, Од/л 36 – 59 42,2 ± 2,2 40,6 ± 1,9 39,4 ± 2,7 41,8 ± 2,4 
ГГТ, Од/л 0 – 6 4,2 ± 0,77 4,1 ± 0,66 4,3 ± 0,84 4,4 ± 0,75 
Загальний білірубін, мкмоль/л 0,5 – 4,8 2,9 ± 0,41 3,3 ± 0,33 2,8 ± 0,44 3,3 ± 0,27 
Залізо в крові, мкмоль/л 7,3 – 8,0 4,5 ± 2,4 5,5 ± 2,1 6,2 ± 1,9 6,6 ± 2,2 
Калій в крові, ммоль/л 40,9 – 51,2 42,7 ± 6,3 44,8 ± 7,2 50,1 ± 5,2 49,8 ± 6,3 
Кальцій в крові, ммоль/л 1,2 – 1,6 1,3 ± 0,24 1,4 ± 0,11 1,3 ± 0,17 1,5 ± 0,22 
Магній в крові, ммоль/л 1,2 – 1,6 1,25 ± 0,16 1,28 ± 0,13 1,32 ± 0,17 1,4 ± 0,13 
Фосфор в крові, ммоль/л 1,6 – 2,2 1,8 ± 0,22 1,9 ± 0,9 1,7 ± 0,20 1,9 ± 0,12 
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До трьохмісячного віку в організмі молодняку 
кролів інтенсивно проходить формування фізіологіч-
них процесів у травному каналі, що відзначається 
високими показниками росту та розвитку організму 
(Levchenko et al., 2002; Vlizlo, 2012), і потребує забез-
печення необхідними мінеральними речовинами в 
оптимальних кількостях і співвідношеннях (Antonova, 
1991). А тому, слід відмітити, що Пребіолакт–Кр в 
різних дозах сприяв не лише збереженню вмісту мі-
неральних елементі в крові, але й сприяв невірогідно-
му їх зростанню: заліза – від 22,2% до 46,7%; калію – 
від 4,9% до 17,3%; кальцію – від 7,4% до 15,4%; маг-
нію – від 5,6 до 12,0% та фосфору – до 5,6%. Це може 
бути наслідком ефективної роботи як нервової, 
м’язової тканини, так і підтримці водно–
електролітного та кислотно–основного балансів в 
організмі кролів. 

За іншими показниками вірогідної різниці та від-
хилень від фізіологічних норм не спостерігалось.       

 
Висновки 

 
1. Морфологічні та біохімічні показники крові при 

введені до складу раціону відгодівельного молодняку 
кролів пребіотичного препарату Пребіолакт–Кр в 
дозах 1,5, 2,0 та 2,5 г на голову за добу знаходяться в 
межах фізіологічної норми. 

2. Пребіолакт–Кр в дозі 2,0 та 2,5 г на голову за 
добу зумовлює підвищення вмісту гемоглобіну на 
4,63% в третій групі та 9,5% (Р < 0,05) в четвертій 
групі. 

3. Досліджувана кормова добавка в дозі 1,5 г на 
голову за добу зумовлює тенденцію до збільшення 
вмісту сегментоядерних нейтрофілів на 6,1% та зни-
ження вмісту моноцитів на 0,9% відносно контроль-
ної групи. 

4. Вміст глюкози в крові піддослідних кролів із 
збільшенням дози препарату зростав на 5,9%, 10,3% 
та 7,4%. 

5. Пребіотичний препарат сприяє збільшенню вмі-
сту в крові заліза, калію, кальцію, магнію та фосфору 
в середньому на 10,0% та 22,9% та зумовлює підтри-
мання імунної системи кролів. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші 
дослідження будуть зосередженні на вивченні впливу 
різних доз Пребіолакт–Кр на перетравність поживних 
речовин та баланс азоту молодняку кролів на відгоді-
влі. 
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