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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Промислова система утримання свиней передбачає 

впровадження інтенсивних технологій, що призводить до виникнення низки стрес-

факторів, посилення в організмі вільнорадикальних процесів [106, 360, 486, 733, 829, 

919]. Особливо чутливими до впливу стресу є поросята у критичні періоди розвитку, 

зокрема при відлученні від свиноматок [896, 1104, 1181, 1323]. Це пов’язано з 

низькою адаптивною здатністю і станом імунодефіциту, що зумовлює значний 

відсоток захворюваності й летальності поросят. У перший тиждень життя загибель 

поросят становить до 30 % [155], причому в 20–30 % випадків етіопатогенез 

захворювань не з’ясований; серед відлучених поросят хворіє майже 15 %, з них 90 % 

гине [448, 642]. 

Оскільки імунній системі належить ключова роль у адаптивних механізмах 

гомеостазу, вивчення основних біохімічних та імунологічних особливостей 

формування імунної відповіді в організмі свиней у різні вікові періоди розвитку є 

актуальною проблемою. Водночас збереження гомеостазу забезпечує багаторівнева 

система антиоксидантного захисту (САЗ) [43, 206, 259] та система оксиду нітрогену 

(NO) [480, 712, 787, 1007, 1143, 1252, 1254]. Проте за умов інтенсивних технологій 

ці системи є низькореактивними і нездатні повною мірою нівелювати негативний 

вплив стресу на організм свиней. Це спричиняє розвиток синдрому імунологічної 

супресії, а в подальшому знижує продуктивність та відтворювальну здатність 

свиней [39, 816, 957]. З огляду на це, виникає необхідність розробки ефективних 

способів їх корекції. 

Багатьма авторами з’ясовано важливу роль жиророзчинних вітамінів, 

есенціальних амінокислот і мінеральних елементів у регуляції обмінних процесів, 

стимулюванні активності імунної й антиоксидантної систем організму свиней [121, 

413, 735, 895, 932] та виявлено, що їх дефіцит значною мірою спричиняє виникнення 

захворювань інфекційної й неінфекційної етіології [112, 150, 686, 797]. Проте дані 

такого плану фрагментарні й потребують з’ясування біохімічних механізмів їх 

впливу на організм свиней у різні онтогенетичні та фізіологічні періоди. 
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Науково-практичний напрям у вивченні властивостей ліпосомальних емульсій 

відкрив широкі можливості для розробки нових лікарських препаратів та їх 

впровадження у різні галузі біології й медицини [147, 242, 337, 1379]. Проте у 

ветеринарній медицині, незважаючи на високу ефективність, безпечність і 

пролонговану дію, ліпосомальні препарати практично не використовуються. 

У цьому контексті вивчення метаболічного гомеостазу в організмі свиней у 

різні онтогенетичні та фізіологічні періоди й розробка ефективних комплексних 

препаратів у формі ліпосомальної емульсії для його регуляції є актуальною 

проблемою наукових досліджень.  

Дисертаційна робота є частиною комплексних програм наукових досліджень 

Національної академії аграрних наук України 28 «Фізіолого-біохімічні основи 

збереження здоров’я та високої продуктивності тварин» і 25 «Свинарство. Система 

селекційно-технологічного забезпечення інтенсивного та органічного виробництва 

продукції свинарства», які виконувались у лабораторії імунології Інституту біології 

тварин НААН у 2008–2010 рр. за завданням «Вивчити особливості формування 

імунної відповіді у тварин і птиці та розробити способи їх корекції за умов 

імунодефіциту» (№ ДР 0106U003049) та у 2011–2015 рр., згідно з завданням 

25.04.02.02 Ф «Дослідити біохімічні та імунологічні механізми порушення 

метаболічного гомеостазу у свиней за умов стресу та імунодефіциту і розробити 

способи їх корекції» (№ ДР 0111U006143), де автор досліджувала біохімічні 

показники, що характеризують обмін протеїнів, ліпідів, вітамінів та мінеральних 

речовин, стан антиоксидантної системи і системи метаболізму L-аргініну, 

особливості формування імунобіологічної реактивності організму свиней у різні 

онтогенетичні й фізіологічні періоди за дії імунотропних препаратів. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у з’ясуванні біохімічних 

та імунологічних особливостей гомеостазу в організмі свиней у різні онтогенетичні 

й фізіологічні періоди за дії комплексних ліпосомальних препаратів. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

• дослідити біохімічний профіль крові, стан клітинної та гуморальної ланок 

імунітету, а також репродуктивну здатність ремонтних свинок, поросних і 
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лактуючих свиноматок за впливу вітамінів А, D3, Е в формі олійного розчину та в 

формі ліпосомальної емульсії; 

• визначити морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові поросят 

раннього віку і при відлученні від свиноматок за впливу різних форм 

жиророзчинних вітамінів А, D3, Е; 

• з’ясувати вплив вітамінів А, D3, Е та офлоксацину в складі комплексного 

ліпосомального препарату на біохімічні показники крові й резистентність поросят у 

період відлучення від свиноматок; 

• вивчити біохімічні механізми впливу вітамінів А, D3, Е, Селену та 

інтерферону в формі ліпосомальної емульсії на інтенсивність процесів ПОЛ й 

активність САЗ у органах і тканинах поросят за умов відлучення; 

• з’ясувати особливості формування імунної відповіді, системи 

антиоксидантного захисту й оксиду нітрогену, обміну протеїнів і ліпідів та 

дослідити вміст мінеральних елементів, вітамінів А і Е у крові поросят за різних 

термінів відлучення від свиноматок та за дії вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Цинку, 

Селену, Кобальту і Магнію в формі ліпосомальної емульсії; 

• розробити нормативну документацію на нові комплексні ліпосомальні 

препарати для регуляції гомеостазу та підвищення імунних функцій в організмі свиней. 

Об’єкт дослідження: стан метаболізму й активність захисних систем 

організму свиней у різні вікові та фізіологічні періоди за дії розроблених 

ліпосомальних препаратів. 

Предмет дослідження: показники лейко- і гемопоезу, обміну протеїнів, ліпідів, 

вітамінів та мінеральних речовин, клітинної й гуморальної ланок імунітету, вміст 

продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), активність ензимної та неензимної 

ланок САЗ, ензими метаболізму L-аргініну, продуктивність і збереженість свиней. 

Методи дослідження: клінічні, зоотехнічні, морфологічні, імунологічні, 

біохімічні (спектрофотометричні, флуориметричні, хроматографічні та 

колориметричні), гістоморфометричні, варіаційно-статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше з’ясовано особливості 

метаболічних змін у функціонуванні імунного й антиоксидантного захисту 
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організму свиней у різні онтогенетичні і фізіологічні періоди та вивчено роль 

жиророзчинних вітамінів А, D3, Е, офлоксацину, інтерферону, L-аргініну, Цинку, 

Селену, Кобальту і Магнію в їх корекції. Проведено порівняльний аналіз 

застосування вітамінів А, D3, Е в формі олійного розчину (препарат «Тривіт») і 

ліпосомальної емульсії (препарат «Ліповіт») на формування клітинного 

компартменту та гуморальної ланки імунної системи й активність САЗ у ремонтних 

свинок, поросних і лактуючих свиноматок, поросят раннього віку та при відлученні 

їх від свиноматок. Уперше показано позитивний вплив жиророзчинних вітамінів та 

офлоксацину в складі препарату «Ліпофлок» на стан захисних систем організму 

поросят за умов відлучення від свиноматок. Отримано нові дані про нормалізуючу 

дію компонентів препарату «Інтерфлок» на імунну функцію та стан САЗ в організмі 

поросят при відлученні. Уперше з’ясовано окремі NO-залежні механізми регуляції 

метаболізму в організмі поросят у різні періоди відлучення від свиноматок. 

Констатовано коригувальний вплив препарату «Цивітар» на фракційний склад 

протеїнів, процеси фагоцитозу й пероксидного окиснення ліпідів, ензимну та 

неензимну ланки антиоксидантної системи поросят за умов відлучення. Уперше 

виявлено ефективність застосування поросятам перед відлученням від свиноматок 

препарату «Селцивіт» з метою підвищення імунного потенціалу тварин, 

визначеного за показниками макрофагальної трансформації мононуклеарів. 

Встановлено нормалізуючий вплив препарату «Ковісцин» на киснево-транспортну 

функцію крові відлучених поросят, активність окремих сироваткових ензимів, 

рівень гострофазних протеїнів, вміст структурних і резервних ліпідів та мінеральних 

елементів. Уперше виявлено коригувальний вплив препарату «Вітармін» на 

неокисний шлях метаболізму L-аргініну, співвідношення класів загальних ліпідів та 

жирнокислотний склад лімфоцитів крові поросят після відлучення від свиноматок.  

Теоретично обґрунтовано й розроблено способи регуляції гомеостазу у 

свиноматок і поросят шляхом нормалізації метаболічних процесів, активації імунної 

й антиоксидантної систем захисту, зниження їх чутливості та підвищення стійкості до 

дії стрес-факторів. Новизну й актуальність розробок підтверджено п’ятьма патентами. 
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Практичне значення одержаних результатів. Розроблено низку нових 

комплексних препаратів у формі ліпосомальної емульсії: «Ліповіт», «Ліпофлок», 

«Інтерфлок», «Цивітар», «Селцивіт», «Ковісцин» і «Вітармін», що мають практичне 

застосування. На препарати «Ліповіт», «Ліпофлок», «Інтерфлок» і «Цивітар» 

розроблено Технічні умови України й листівки-вкладки щодо їх застосування, 

затверджені Державним комітетом ветеринарної медицини України. Розроблені 

препарати застосовуються для підвищення стресостійкості й профілактики 

імунодефіцитних станів у свиней в різні вікові та фізіологічні періоди у 

господарствах Львівської, Тернопільської, Хмельницької і Волинської областей. 

Запропоновано для апробації метод визначення імунного потенціалу тварин за 

показниками макрофагальної трансформації мононуклеарів і метод визначення  

Т-клітинного імунітету. Теоретичний матеріал використаний у підготовці науково-

практичних рекомендацій «Шляхи підвищення рентабельності свинарства» і 

«Застосування нових комплексних препаратів у формі ліпосомальної емульсії у 

ветеринарній медицині». Результати досліджень впроваджені у навчальний процес 

на кафедрах Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Подільського державного аграрно-технічного 

університету, що задекларовано відповідними картами зворотного зв’язку. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертаційної роботи отримані 

автором самостійно або за безпосередньої участі. Дисертантом особисто 

обґрунтовано концепцію й розроблено стратегію та методологію експериментів, 

здійснено пошук і аналіз даних літератури, інтерпретацію, узагальнення та 

оформлення результатів досліджень, підготовлено до друку наукові публікації, 

розроблено нормативну документацію. Основні положення й висновки дисертаційної 

роботи обговорені з науковим консультантом, д.вет.н., професором О. І. Віщуром.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднені автором й отримали загальне схвалення на вчених радах і наукових 

семінарах в Інституті біології тварин НААН у 2008–2015 рр., міжнародних науково-

практичних конференціях: «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, 
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тваринництва та ветеринарної медицини» (Львів, 2010–2013), «Проблеми 

зооінженерії та ветеринарної медицини» (Харків, 2010), «Проблеми освіти, науки і 

впроваджень у ветеринарній медицині України та шляхи їх вирішення на сучасному 

етапі» (Київ, 2010), «Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасної аграрної 

науки і практики» (Львів, 2010), «Современные проблемы интенсификации 

производства свинины в странах СНГ» (Ульяновск, 2010), «Актуальные проблемы 

биологии в животноводстве» (Боровск, 2010), «Инновационные технологии в 

животноводстве» (Жодино, 2010), «Актуальні проблеми сучасної біології, 

тваринництва та ветеринарної медицини» (Львів, 2010–2015), «Аграрное 

производство и охрана природы» (Витебск, 2011), «Повышение интенсивности и 

конкурентноспособности отраслей животноводства» (Жодино, 2011), «Ветеринарні 

препарати: розробка, контроль якості та застосування» (Львів, 2011, 2013, 2015), 

«Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (Львів, 2011–2014), 

«Инновации в ветеринарной медицине, биологии, зоотехнии» (Витебск, 2012), 

«Сучасні екологічні аспекти ветеринарної медицини» (Житомир, 2012), «Теоретичні 

і практичні підходи в вирішенні проблем ветеринарної медицини та якості і безпеки 

продукції тваринництва» (Київ, 2012), «Фізіологічна наука і освіта в сучасних 

умовах євроінтеграційних процесів в Україні» (Луганськ, 2012), «Сучасні проблеми 

біотехнології, інфекційної патології та біобезпеки» (Київ, 2012), «Актуальные 

проблемы интенсивного развития животноводства» (Горки, 2012), «Современные 

тенденции и технологические инновации в свиноводстве» (Горки, 2012), 

«Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя 

та безпеки харчових продуктів» (Київ, 2013), «Роль фізіології тварин у вирішенні 

сучасних проблем аграрної освіти, науки і виробництва» (Полтава, 2013), 

«Актуальные проблемы научной и практической ветеринарной медицины» 

(Тюмень, 2013), «Experimental and Clinical Biochemistry» (Lviv-Lublin, 2013), «Роль 

науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» (Тернопіль, 

2014), «Сучасні досягнення і перспективи ветеринарної медицини» (Харків, 2014), 

«Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин» 

(Київ, 2014, 2015), «Научный фактор в стратегии инновационного развития 
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свиноводства» (Гродно, 2015), «Досягнення науки та освіти у розвитку галузі 

ветеринарної патології України на сучасному етапі» (Київ, 2015), «Проблеми та 

перспективи розвитку галузі свинарства України» (Полтава, 2015) та на 

Міжнародному конгресі з ветеринарної медицини (Харків, 2013). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 74 наукових працях  

(з них 35 — одноосібних): 45 статей у фахових виданнях з ветеринарних наук, 9 із яких 

включені до міжнародних наукометричних баз, 2 науково-практичні рекомендації, 

4 ТУ України, 5 патентів, 1 СОУ, 11 тез і 6 статей у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 552 сторінках 

комп’ютерного тексту, основна частина становить 362 сторінки, ілюстрована 

116 таблицями та 9 рисунками, з яких 55 повністю займають площу сторінки. 

Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, загальної методики і основних 

методів досліджень, результатів експериментальних досліджень, аналізу й 

узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел, який містить 1390 джерел, з них 416 — латиною, 25 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Особливості метаболічного гомеостазу в свиней у різні вікові та 

фізіологічні періоди 

 

Функціональна активність імунної системи свиней нерозривно зв’язана з 

генетичними характеристиками організму, його віковими та фізіологічними 

особливостями. Інтенсивність імунних реакцій безпосередньо залежить від перебігу 

метаболічних процесів у організмі тварин й перебуває під впливом зовнішніх 

чинників [225, 894]. Модифікація процесів життєдіяльності відбувається доти, поки 

їх дія незначна, тобто в організмі існує гомеостаз — фізіологічна сталість процесів: 

певна температура тіла, біохімічний профіль крові, кількість формених елементів, 

протеїновий склад, вміст вітамінів, мінеральних речовин, ензимів. 

Важливою ланкою у підтриманні гомеостазу є фактори неспецифічного і 

специфічного імунного захисту, багатовекторність механізмів, яких регулює та 

інтегрує процеси розвитку і життєдіяльності. У свиней ключову роль у процесах 

адаптації до впливу стрес-чинників відіграє природна резистентність [181, 639]. 

Взаєморегуляція нервової, імунної та антиоксидантної систем визначає їх спільне 

функціонування, а їх порушення викликає розвиток захисно-адаптивних реакцій у 

відповідь на дію факторів екзогенного і ендогенного генезу. У патогенезі 

імунодефіцитів і дизрегуляції радикальних окисних процесів важливу роль відіграють 

зміни нейрорегуляторних механізмів реалізації адаптивного синдрому, а у патогенезі 

захворювань нервової системи й формуванні стресу — імунні механізми. 

Профілактика стресів у свинарстві — найважливіше завдання, яке здатне 

підвищити рентабельність галузі, але в умовах інтенсивних технологій запобігти їм 

практично неможливо, адже свині характеризуються найбільшою чутливістю до 

впливу екзогенних подразників. Стрес-чинники змінюють функціонування нервової, 

імунної та ендокринної систем, призводять до розвитку імунних й соматичних 

захворювань [135, 146, 227, 483, 1097, 1188, 1264]. Проте найбільш чутливою є імунна 

http://baza-referat.ru/Пределы
http://baza-referat.ru/Гомеостаз
http://baza-referat.ru/Витамины
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система, навантаження на неї супроводжується апоптозом клітин [1040]. Цей процес 

бере участь у підтриманні гомеостазу — індукується утворення апоптичних тілець, які 

елімінуються з організму шляхом фагоцитозу [319, 487]. Водночас активація апоптозу 

є передумовою розвитку первинних і вторинних імунодефіцитів [501]. 

Стрес змінює вроджену й адаптивну імунну відповідь, опосередковану через 

нейроендокринні медіатори гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової та симпато-

адреналової систем [878, 1102, 1161, 1229]. Дослідження молекулярних механізмів 

дії стрес-чинників вказують на вільнорадикальну теорію виникнення стресу. Вільні 

радикали ушкоджують всі типи біологічних молекул, ліпіди, протеїни і нуклеїнові 

кислоти [1128, 1356, 1389]. У відповідь на дію стресу, з метою збереження 

клітинного гомеостазу, синтезуються антитіла, стресорні й адаптерні протеїни, які 

посилюють в організмі деструкцію та аутоліз клітин [341, 1024, 1203, 1260]. У 

захисних механізмах розвитку вільнорадикальних реакцій провідною є САЗ і не 

менш важливою — стрес-лімітуюча система оксиду нітрогену [285, 481, 1113]. 

Дослідження стану адаптивних можливостей антиоксидантної системи 

організму свиней в онтогенетичному аспекті є актуальними, оскільки її порушення 

особливо виражене в критичні періоди розвитку. Найбільш чутливими етапами 

онтогенезу до ушкоджуючого впливу реакцій ПОЛ у свиноматок є пізній 

передродовий і ранній післяродовий періоди, а у поросят — після народження та 

відлучення [466]. Загалом, питання з’ясування біохімічних й імунологічних 

особливостей гомеостазу в організмі свиней у різні вікові та фізіологічні періоди за 

дії стресу й розвитку на його основі імунодефіцитних станів потребує ґрунтовного і 

всестороннього вивчення. 

1.1.1. Біохімічні та імунологічні зміни в організмі свиноматок у період 

поросності і в перші тижні після опоросу. Свиноматки, починаючи з другої 

половини поросності (70–100 доби), перебувають у стані імунодефіциту, пов’язаного 

з розвитком плодів та підготовкою організму до синтезу молозива. У їх крові 

кількість еритроцитів, лейкоцитів і концентрація гемоглобіну збільшується, тоді як 

вміст загального протеїну в першій половині поросності зменшується, а у другій 

половині поросності та у період лактації поступово зростає [391]. Поряд зі зміною 
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пластичних процесів у організмі поросних свиноматок збільшується концентрація у 

сироватці крові фракції γ-глобулінів. γ-глобуліни забезпечують гуморальний захист 

від інфекцій, а збільшення їх кількості у період поросності свиноматок спрямоване на 

підготовку до лактації, коли з молозивом виділяється велика кількість імунних 

протеїнів для підвищення виживання і збереженості поросят [690].  

Епітеліохоріальний тип плаценти свиноматок унеможливлює передачу 

гуморальних антитіл плодам і реалізацію трансплацентарного імунітету, як наслідок 

поросята народжуються з явищем агамаглобулінемії та отримують імуноглобуліни 

(Ig) пасивно з молозивом [471, 962]. У першу добу після народження порося за раз 

отримує 30–40 г молозива, на 8–10 добу — 45 г молока, які впродовж перших трьох 

тижнів споживає 24–25 разів через кожні 40–50 хв, а у свиноматки за добу 

утворюється 7,0–7,5 кг молока [239, 687]. Перед опоросом Ig інтенсивно поступають 

у молочні залози свиноматок [1023]. У першу годину після опоросу вміст загальних 

Ig у молозиві свиноматок зростає до 73 мг/мл, при цьому збільшується вміст Ig G й 

зменшується Ig A на тлі стабільної концентрації Ig M, надалі вміст загальних Ig 

суттєво зменшується [367]. Склад молозива свиноматок змінюється швидко, через 

6 годин після народження першого поросяти концентрація Ig зменшується на 45–

50 % [906, 950]. У перші три доби у молозиві свиноматок міститься 7–13 тис./мкл 

лейкоцитів, з них нейтрофіли складають 64–80 %, моноцити — 10–19 %, 

лімфоцити — 8–16 %, з яких Т-лімфоцити становлять 62–78 %, при цьому 

CD4+/CD8+ — 0,57 [879]. Секрет молочних залоз у перші 6 діб характеризується 

великим вмістом преальбумінів, альбумінів, α-, β- і γ-глобулінів. У молозиві 

свиноматок вміст незамінних жирних кислот у 1,3 разу більший, ніж у молоці [311]. 

У свиноматок у першій половині поросності фагоцитарна активність (ФА) 

нейтрофілів, фагоцитарна ємність і лізоцимна активність сироватки крові (ЛАСК) 

підвищується, тоді як бактерицидна активність сироватки крові (БАСК) упродовж 

поросності й після опоросу може знижуватись [392]. Найбільш виражена 

диференціація імунокомпетентних клітин відмічається у лактуючих свиноматок, 

особливо за рахунок збільшення кількості В-лімфоцитів на тлі зменшення 

відносного та абсолютного числа недиференційованих клітин. 
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Зміни специфічного імунного статусу організму свиноматок упродовж 

поросності спрямовані на забезпечення розвитку фето-плацентарного комплексу. 

Ріст і розвиток плодів визначається сукупністю динамічних реакцій у системі «мати-

плацента-плід», направлених на підтримання гомеостазу материнського організму 

до нових умов існування [312, 500]. У цей період відбувається перехід від 

домінування специфічного клітинного до посилення гуморального імунітету, 

переважання прозапальних Т-хелперних клітин першого типу (Th) над 

протизапальними клітинами другого типу, що відіграє важливу роль у материнській 

толерантності до антигенів плодів. Плацентарний бар’єр ізолює материнський і 

фетальний кровообіг. Плацента і плоди продукують α-фетопротеїн, уромодулін, 

протеїновий фактор трофобласта, естрогени, адренокортикотропний гормон, 

кортизол, прогестерон, простагландини (PG), які перешкоджають відторгненню 

плодів. Перебудова лімфоїдних органів пов’язана з мобілізацією супресорних клітин 

й інгібуванням імунних реакцій блокуючими факторами сироватки крові. 

У третьому триместрі поросності в плаценті посилюються деструктивні 

процеси. У децидуальній оболонці матки збільшується кількість В-лімфоцитів за 

рахунок клітин з рецепторами СD20+ і СD5+, характерних для лімфоцитів фенотипу 

В-1, які секретують IgА й IgМ [134]. За розвитку дизадаптивних порушень у системі 

«мати-плацента-плід» у децидуальній оболонці матки збільшується кількість клітин 

фенотипу СD19+ і СD4+, що корелює з підвищенням синтезу цитотоксичних Ig G, які 

чинять цитопатичний вплив на клітини трофобласта [724]. Упродовж поросності 

поруч з клітинами трофобласта збільшується кількість макрофагів, які є джерелом 

факторів росту і цитокінів. Децидуальні макрофаги вивільняють фактор некрозу 

пухлин-α (TNF), колонієстимулюючий фактор росту-1 (CSF) і PG E — медіатор 

утворення циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) [628, 912]. 

Упродовж поросності в організмі свиноматок змінюється й гормональний 

статус. В останній місяць поросності підвищується рівень тиреоїдних гормонів [194, 

935], які проявляють імуностимулювальну дію, проте, у цей період відмічають 

низьку проліферативну активність лімфоцитів і зниження їх чутливості до гормонів. 



18 

Функціональний пік щитоподібної залози спостерігається на 10-ту добу лактації, а 

рівень трийодтироніну зі збільшенням періоду лактації знижується в 1,2 разу [855]. 

З 85- до 114-тої доби поросності в організмі свиноматок зростає інтенсивність 

метаболізму, у 8 разів збільшується потреба в енергії, оскільки субстратні й 

енергетичні речовини використовуються у формуванні плодів [973]. Максимальне 

депонування енергії в матці призводить до дефіциту субстратів у серцево-судинній 

системі, напруження механізмів теплопродукції, переважання процесів катаболізму 

над анаболізмом, що спричиняє розвиток стрес-реакції [99, 1290].  

У період поросності в організмі свиноматок порушується антиоксидантно-

прооксидантний гомеостаз, що зумовлено інтенсивним ростом плодів, за цих умов у 

клітинах накопичуються вільні радикали [35]. Упродовж першого місяця поросності 

знижується рівень каталази й ТБК-активних продуктів, а у четвертий — зростає 

каталазна активність, зменшується вміст вітаміну С і відновленого глутатіону (ВГ) 

[348]. Процеси ПОЛ відіграють важливу роль у регуляції транспорту речовин крізь 

біомембрани, синтезі РG, нуклеїнових кислот, метаболізмі стероїдних гормонів і 

катехоламінів, перенесенні електронів [165]. Проте надмірне утворення активних 

форм оксигену (АФО) і пригнічення САЗ є потенційною передумовою патогенезу 

захворювань матері та новонародженого [206, 1043]. Продукти ПОЛ чинять 

деструктивну дію на ультраструктуру клітинних мембран і органел [241]. 

Упродовж відтворювального циклу відбуваються значні зміни вмісту дієнових 

кон’юґатів (ДК) у печінці свиноматок. Мінімальні їх значення реєструють у період 

статевого спокою, максимальні — на 60-ту добу поросності. У період статевої охоти 

відмічається збільшення вмісту ДК зі зменшенням на 10-ту добу і зростанням у 

період імплантації (15-та доба), високий їх рівень спостерігається наприкінці 

третього місяця поросності. Накопичення продуктів ПОЛ в організмі поросних 

свиноматок, особливо у критичні періоди ембріогенезу, змінює їх антиоксидантний 

статус. Вміст ДК і ТБК-активних продуктів під час плацентації й наприкінці другого 

місяця ембріогенезу зростає. З 80- до 110-тої доби поросності у крові свиноматок 

вміст ДК збільшується, а починаючи з 1-го місяця лактації зменшується [419]. Така 

динаміка відображає посилення окиснювальних процесів у печінці свиноматок у 
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другій половині поросності. У перші 15 діб поросності активність каталази у печінці 

знижується на 17 %, у період плацентації (20–30 доби поросності) — зростає, а 

глутатіонпероксидазна (ГП) і глутатіонтрансферазна (ГТ) активності знижуються й з 

90-тої доби і до кінця поросності досягають мінімальних значень [90]. У поросних 

свиноматок активність супероксиддисмутази (СОД) є низькою, що зумовлено 

внутрішньоутробною гіпоксією в легенях плодів [1094]. Зниження активності 

ензимів САЗ у поросних свиноматок є наслідком функціональної діяльності печінки 

плодів й транспортуванням антиоксидантів з організму матері до плодів. 90-та доба 

поросності характеризується вираженим цитолізом і ендогенною інтоксикацією, 

збільшенням у крові на 90 % вмісту молекул середньої маси (МСМ), на 48 % — 

активності аспартатамінотрансферази (АсАТ) і вдвічі — коефіцієнта Де-Рітіса [9]. 

У другій половині поросності у печінці свиноматок зменшується вміст вітамінів 

А, Е і С [948, 1029]. Залежно від стадії відтворювального циклу змінюється їхній 

вміст і в ендометрії та міометрії свиноматок. У період охоти у тканинах 

репродуктивних органів свинок підвищується рівень вітамінів А, Е та С, цистеїну і 

Марганцю й зменшується вміст Феруму [349]. Міжплідні ділянки матки є додатковим 

депо цих вітамінів, які за необхідності використовуються в певні періоди розвитку 

плодів. Вміст продуктів пероксидації й активність прооксидантних і антиоксидантних 

ензимів у тканинах матки свиноматок зростає впродовж статевої охоти та у критичні 

періоди ембріогенезу за умов міжтканинної диференціації процесів ПОЛ [348]. 

Упродовж поросності вміст холестеролу (ХС) і триацилгліцеролів (ТГ) у крові 

свиноматок збільшується відповідно в 1,5 та 2–3 рази, а у тканинах матки — в 1,2 разу, 

ліпопротеїди високої й низької щільності збагачуються ТГ, співвідношення ХС/ТГ у 

ліпопротеїдах дуже низької щільності у 5 разів перевищує їхнє співвідношення у 

холостих. У 20 % свиноматок у останній місяць поросності виявляють симптоми 

порушення обміну речовин у вигляді поліпатологій, які характеризуються 

субклінічними кетозами, аліментарними анеміями, остеодистрофією, 

мікроелементозами (дефіцит Zn, Co, Cu та I), що впливає на розвиток плодів і 

призводить до зниження резистентності поросят [114, 349]. Поросність 
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супроводжується дефіцитом Феруму, зумовленим його включенням у процеси росту 

плодів й інтенсивним депонуванням для майбутнього синтезу молозива і молока. 

1.1.2. Становлення імунної й антиоксидантної систем у поросят раннього 

віку. Найважливішим технологічним процесом, що впливає на зоотехнічні й 

економічні показники галузі свинарства є система вирощування поросят раннього 

віку, яка ґрунтується, передусім, на врахуванні їх біологічних особливостей, зокрема 

високого рівня обміну речовин і енергії. За короткий період раннього онтогенезу 

(26–30 діб) в організмі поросят відбуваються зміни, в результаті яких вони швидко 

ростуть і розвиваються. У перший тиждень життя проходить адаптація поросят до 

умов довкілля. Це найкритичніша, з точки зору збереження, фаза розвитку, яка 

характеризується відсутністю сталості основних функцій і зменшенням їх маси тіла. 

Адаптивні можливості новонароджених, насамперед, залежать від імунної 

системи. Неонатальні патології у поросят пов’язані з неналежними умовами годівлі 

й утримання маточного поголів’я, що зумовлює морфофункціональну незрілість 

органів і систем організму новонароджених й впливає на їх імунний статус та рівень 

факторів неспецифічного захисту [931]. Первинні імунодефіцити сприяють 

виникненню в новонароджених інфекцій [502]. У поросят раннього віку серед 

збудників інфекцій переважають: E. Сoli, Clostridium, Salmonella, Pseudomonas і 

Proteus. Серед новонароджених поросят основною причиною загибелі (60–70 %) є 

розлади травлення [298, 936], у пізніші періоди постнатального розвитку 80–90 % 

становлять інфекції [361, 767], близько 30–40 % стосується дизентерії [773, 933].  

Виходячи з біологічних особливостей поросят виділяють чотири найбільш 

критичні періоди розвитку, перший з яких припадає на 2–3 добу після народження 

[284]. На 5–7 добу виникає другий критичний період, зумовлений їх привчанням до 

поїдання кормів, окрім цього, внаслідок дефіциту Феруму в молоці свиноматок, у 

поросят розвивається анемія [36]. Це пов’язано з наявністю біологічних бар’єрів, які 

перешкоджають переходу Феруму з крові свиноматок до плодів. Новонароджені 

поросята отримують Ферум, у основному з молозивом й молоком і чутливо 

реагують на його нестачу в постнатальному онтогенезі. До 14-добового віку в крові 

поросят зменшується вміст вітаміну В12. Наступний критичний період виникає на 
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17–21 добу життя поросят і пов’язаний з пригніченням пасивного імунітету, коли 

материнські антитіла переважно еліміновані, а власний імунітет ще неактивний. 

Поряд зі зниженням резистентності у крові поросят зменшується кількість 

еритроцитів і концентрація гемоглобіну. Четвертий критичний період зумовлений 

відлученням від свиноматок і залежить від їх віку, він характеризується зміною 

режиму годівлі й відсутністю молока. У критичні періоди розвитку ймовірність 

прояву первинних і вторинних імунодефіцитів зростає, що пов’язано зі зниженням 

імунітету поросят, порушенням технології утримання й аліментарними чинниками. 

У новонароджених протеїнсинтезувальна здатність печінки перебуває на стадії 

формування, в подальшому вміст протеїнів у крові збільшується і встановлюється 

певне співвідношення їх окремих фракцій [1155]. У крові поросят, які не отримали 

молозиво спостерігається фізіологічна гіпопротеїнемія (45–50 г/л загального 

протеїну), при цьому 81 % протеїнів становлять альбуміни і лише 19 % глобуліни 

[376]. До 9-добового віку в крові поросят на 44 % зменшується вміст альбумінів, на 

45 % збільшується вміст глобулінів, у 7,5 разу знижується альбуміново-глобуліновий 

(А/Г) коефіцієнт, порівняно з тваринами безмолозивного періоду, а до 14-добового 

віку вміст загального протеїну збільшується на 19 %, альбумінів — на 13 %, вміст 

глобулінів зменшується на 15 %, А/Г коефіцієнт зростає в 1,8 разу [645]. Рівень 

глобулінових фракцій протеїнів у крові поросят знижується до 30-добового віку, що 

пов’язано зі зменшенням вмісту Ig у молоці свиноматок. 

Нейтрофіли крові новонароджених поросят характеризуються низькою 

міграційною здатністю і деформобільністю, що пов’язано з високою жорсткістю їх 

мембран, внаслідок великого вмісту в ліпідах насичених жирних кислот. Незамінні 

жирні кислоти, які поросята отримують з молозивом й меншою мірою з молоком, 

беруть участь у структурній і функціональній організації клітинних мембран, 

підвищують їх захисні властивості та є енергетичним резервом [862]. Поживні 

речовини молозива і молока свиноматок засвоюються в організмі поросят на  

90–98 %, що забезпечує високу інтенсивність їх росту в перші місяці життя [311]. 

Молозиву належить важлива роль у формуванні колострального імунітету 

поросят упродовж першого місяця життя. Захисний ефект від мікрофлори залежить 
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від титру антитіл у молозиві й об’єму його споживання, від абсорбції колостральних 

антитіл у травній системі поросят [546, 718]. З молозивом поросята отримують до 

30 г протеїну, 45–50 % якого становлять γ-глобуліни, в основному IgG [670]. 

Найбільше Ig міститься у перших порціях молозива, тому для набуття пасивного 

імунітету поросята мають відразу або до двох годин після народження одержати 

достатню його кількість. Протеїни молозива у перші 20–36 годин життя поросят не 

розщеплюються, а всмоктуються в тонкому відділі кишечника і шляхом піноцитозу 

надходять у кров [872]. Здатність кишкового епітелію поросят абсорбувати і 

транспортувати в кров у незміненому вигляді Ig максимально виражена в перші  

5–6 годин після народження й знижується у міру заміни ембріональних ентероцитів 

на зрілі клітини [813]. На поверхні слизової оболонки кишечника поросят активно 

функціонують IgА. Їх концентрація у кишечнику складає 0,75 г/л, а в молозиві — 

1,5 г/л [946]. З 7–14-добового віку в організмі поросят починають синтезуватись 

власні Ig, але їх основний синтез відбувається з 3–4-тижневого віку. Материнські Ig 

в організмі поросят зберігаються до 4–6 тижнів [1073]. Ig захищають травну систему 

поросят, нейтралізують віруси і токсини. Ig А і Ig G активують фагоцитоз клітин 

макрофагальної системи. Ig M в організмі поросят синтезуються першими і не 

залежать від материнських Ig. Незначна кількість Ig цього класу є у новонароджених 

поросят, що частково компенсує нестачу високоспецифічних Ig G. Біологічною 

функцією Ig М є нейтралізація антигенів, опсонізація, активація комплементу та 

фагоцитозу. Ig G синтезуються В-клітинами за участю Т-хелперів, тому їх низький 

синтез у поросят пов’язаний з обмеженим набором рецепторів і недостатністю в 

крові В-лімфоцитів [644, 1021]. Антигенна стимуляція сприяє синтезу Ig А, 

захисний ефект яких полягає у перешкоджанні адгезії бактерій і вірусів на поверхні 

епітеліальних клітин слизових оболонок дихальних шляхів й травного тракту. 

На перших етапах постембріонального розвитку у поросят найбільше 

виражена клітинна ланка імунітету, але кількість лімфоцитів з імуноглобуліновими 

рецепторами у 2–3 рази менша, ніж у дорослих тварин [1105]. Молозиво сприяє 

підвищенню в організмі поросят фагоцитозу за рахунок опсонізації збудників 

материнськими імунними факторами, згодом активується гуморальна ланка [515]. 
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Профіль крові поросят раннього віку характеризується фізіологічним лейкоцитозом, 

кількість лейкоцитів може сягати 10–15×10
9
/л [332]. Низькі БАСК і ЛАСК у поросят 

у перші доби життя компенсуються підвищеним фагоцитозом, проте, недостатня 

реакція лізосомальних ензимів й катіонних протеїнів спричиняє його 

незавершеність. ФА у поросят стабілізується з місячного віку, коли в організмі 

синтезуються власні фактори захисту. Показники фагоцитозу від народження до  

8-місячного віку зростають в 1,2–2,4 разу, а ФА — в 3,5 разу [829]. 

Становлення функцій комплементу (очищення крові від імунних комплексів, 

лізис клітин, нейтралізація вірусів, імунорегуляторна дія) відбувається пізніше, ніж 

розвиток інших факторів імунітету, оскільки крізь плацентарний бар’єр компоненти 

комплементу не проникають [743]. У новонароджених поросят кров не містить  

γ-глобулінів і не виконує захисної функції, тому в перші доби життя їх організм 

практично не захищений від екзогенних чинників. Взаємодія Ig G і Ig М з антигеном 

активує компоненти комплементу. Достатньо однієї молекули Ig М чи двох молекул 

Ig G, щоб активувати С3 компонент комплементу в неонатальних поросят [744]. 

Стан імунної системи поросят раннього віку можна розцінювати як 

імунодефіцитний стан перехідного періоду [205]. Імунний статус новонароджених 

поросят характеризується високим абсолютним рівнем Т0-лімфоцитів і  

Т-супресорів, низьким — цитотоксичних лімфоцитів й натуральних кілерів (NK), що 

забезпечує імуносупресію плода і його готовність до антигенної стимуляції та 

диференціації імунокомпетентних клітин [1032, 1092]. У новонароджених здатність 

Т-лімфоцитів до реакції бластної трансформації (РБТЛ) під впливом мітогенів і їх 

цитотоксична функція є низькою, а спонтанна РБТЛ — високою. У периферичних 

органах імуногенезу проходить проліферація та антигензалежна диференціація Т- й 

В-лімфоцитів, що мігрують з центральних органів, утворюються ефекторні 

лімфоцити: Т-кілери, плазмоцити, Т- і В-клітини пам’яті, які здатні розпізнавати й 

знищувати антигени [338]. З 2-тижневого віку після стабілізації еритропоезу в 

кістковому мозку, селезінці та лімфовузлах поросят інтенсивно формуються первинні 

й вторинні лімфоїдні клітинні комплекси, збільшується кількість В-лімфоцитів, які 
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трансформуються у плазматичні клітини [187, 1022]. У крові поросят 30-добового 

віку понад 83 % становлять Т-клітини і 17 % — В-лімфоцити [501]. 

Екзогенні чинники інгібують процеси проліферації, диференціації і 

спеціалізації клітин імунної системи, що знижує природну резистентність поросят 

[78]. Упродовж першого тижня життя в крові поросят збільшується рівень 

інтерлейкіну-1b (IL) і TNF-α, що пов’язано з активацією клітин моноцитарно-

макрофагальної системи у відповідь на дію антигенів (бактерій, вірусів, грибків). За 

умов стресу на ранніх етапах онтогенезу в кістковому мозку поросят зменшується 

кількість попередників Т-лімфоцитів, а в тимусі — рівень їх хемоатрактантів, що 

призводить до його гіпоплазії [1321]. Структура тимуса відображає імунний статус 

поросят у ранньому постнатальному періоді. Він реагує на дію стресу зменшенням 

абсолютної маси і розвитком акцидентальної інволюції [317]. Механізмом 

акцидентальної інволюції є посилена міграція тимоцитів з тимуса в кров і 

периферичні органи імунної системи. За незначного стресового впливу в тимусі 

відбувається друга стадія інволюції, за інтенсивного — розвивається третя стадія 

інволюції, поряд зі зниженням рівня проліферації лімфоцитів субкапсулярного шару 

зростає апоптоз кортикальних лімфоцитів зі скупченням макрофагів і гранулоцитів 

[1375]. За умов стресу, порівняно з віковим аспектом, кількість хелперної популяції 

лімфоцитів у периферичних органах імунної системи може зменшуватись. 

Утворення продуктів ПОЛ у мозку поросят у процесі онтогенезу зменшується, 

а активність ензимів САЗ підвищується, змінюються мікрореологічні особливості 

формених елементів [50, 148, 507]. З віком підвищується антиокиснювальна 

активність плазми, зменшується вміст у еритроцитах гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) і 

ТБК-активних продуктів, зростає активність каталази та СОД [506]. Найвища 

активність СОД спостерігається у добових поросят, що зумовлено генеруванням 

супероксид-аніон радикалу за умов різкого збільшення вмісту Оксигену [847]. 

Перехід на легеневе дихання активує в тканинах процеси ПОЛ. Інтенсивність 

процесів пероксидації у крові добових поросят вища, ніж у 10-добових, а у печінці 

вміст продуктів ПОЛ переважає їх вміст у дорослих. Підвищення в еритроцитах 

активності ензимів САЗ стабілізує процеси ПОЛ, що поряд з незначним 
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збільшенням у мембранах вмісту ХС забезпечує оптимальні реологічні властивості 

крові, достатню перфузію внутрішніх органів, сприяє росту і розвитку поросят. 

Посилення в фазу змішаної годівлі агрегації еритроцитів у поросят пов’язане з 

віковими змінами вмісту негативно заряджених протеїнів, що підвищує об’єднання 

протеїнів еритроцитарних мембран з глобулярними протеїнами плазми [507]. 

1.1.3. Особливості метаболізму та адаптивна здатність організму поросят 

при їх відлученні від свиноматок. Живі організми володіють унікальними, 

притаманними лише їм властивостями пристосування до дії стрес-факторів, які 

супроводжуються фундаментальними біохімічними змінами у ланцюгу адаптації [486, 

810]. Залежно від спадкових особливостей організму і ступеня екстремального впливу 

існують певні межі адаптивної норми, які залежать від захисних систем, чутливості й 

реактивності нервової системи [379, 831]. Швидка адаптація реалізується за рахунок 

фізіологічних механізмів, а повільна — завдяки морфофункціональній перебудові 

організму шляхом біохімічних процесів, пов’язаних з гормональними змінами на 

клітинному і системному рівнях з переважанням анаболічних процесів [213]. 

Критичним етапом у технології вирощування поросят є період відлучення від 

свиноматок. У зв’язку з переведенням у нове приміщення, перегрупуванням і зміною 

раціону в поросят виникає технологічний стрес, знижуються темпи росту, 

підвищується відсоток захворювань, особливо у перші два тижні після відлучення 

[233, 474, 664, 840, 896]. У цей період у поросят не повністю стабілізуються адаптивно-

захисні механізми й вони є надзвичайно чутливими до стресу. На сьогодні відомо 

близько 1000 стресіндукованих захворювань [762]. Опірність організму поросят до 

збудників інфекцій під час відлучення зумовлена станом їх природної резистентності, 

яка знижується при порушенні адаптивних реакцій [390, 790, 1288, 1326].  

Аналіз наявної в літературі інформації щодо імунних процесів у організмі 

поросят у різні вікові періоди відлучення вказує на деякі їх особливості. Стрес у 

результаті раннього відлучення знижує інтенсивність росту поросят й активність 

клітин кісткового мозку, кількість еритроцитів і рівень у крові тиреоїдних гормонів. 

Раннє відлучення поросят у 7-добовому віці — неефективне з позиції збереженості 

молодняку до 2-місячного віку і збільшення маси тіла, яка є стартовою для 

http://baza-referat.ru/Гормоны
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подальшого дорощування та відгодівлі [120]. Це негативно впливає на 

відтворювальну функцію свиноматок — їх здатність до запліднення знижується на 

20–35 % [39]. Відлучення поросят у 10-добовому віці дозволяє провести 2,8–2,9 

опороси свиноматок у рік, але на 48 % знижує комплементарну активність 

сироватки крові (КАСК) і на 19 % — її бактерицидні властивості [683]. Раннє 

відлучення на 17–21 добу життя сприяє збільшенню на 26 % середньодобових 

приростів поросят, знижує на 10 % затрати кормів, скорочує строки досягнення 

забійних кондицій і підвищує економію на ветеринарних препаратах [672]. 

Відлучення поросят у 20-добовому віці призводить до зменшення вмісту загального 

протеїну, γ-глобулінів і БАСК щодо E. Colі [11]. Порівняно з відлученням у  

60-добовому віці, БАСК у поросят за ранніх періодів відлучення знижується на 8 %. 

Ранні періоди відлучення — невиправдані, оскільки повноцінний синтез Ig і 

формування імунної системи поросят відбувається до 45–60-добового віку [879].  

За даними [847], відлучення поросят у 28–30-добовому віці не призводить до 

значних порушень показників резистентності, а забезпечує у 2–4-місячному віці 

збільшення середньодобових приростів маси тіла. Відлучення поросят у  

30-добовому віці позбавляє їх, насамперед Ig А, концентрація яких у молоці 

свиноматок на 29 добу після опоросу зменшується лише у 3,8 разу [644]. Відлучення 

у 25–35-добовому віці є множинним стрес-фактором, що супроводжується 

підвищенням симпато-адреналової і гіпоталамо-аденогіпофіз-адренокортикальної 

систем, у цей період поросята особливо чутливі до зовнішніх подразників [333]. За 

цих умов в організмі поросят змінюється обмін речовин й імунобіологічна 

реактивність, знижується БАСК, ЛАСК і ФА, що сприяє виникненню захворювань. 

Пізніші періоди відлучення поросят (у 40-добовому віці) та збалансована 

годівля підвищують буферну ємність глутатіонової ланки САЗ, що забезпечує 

структурно-метаболічні перетворення в тканинах у період адаптації і високий рівень 

детоксикації продуктів вільнорадикальних реакцій [100]. Серед 2-місячних поросят 

стресосхильних виявляється менше, ніж серед 45-добових [816]. До 60-добового 

віку в організмі поросят завершується адаптивна перебудова основних елементів 

САЗ, здатних повноцінно контролювати і підтримувати стаціонарний рівень 
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процесів ПОЛ, внаслідок подолання дисбалансу між ензимною та неензимною 

ланкою САЗ і встановлення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги [1173]. 

Титри антитіл щодо умовно-патогенної мікрофлори у крові поросят 2-місячного віку 

відповідають рівням у свиней річного і дворічного віку, що вказує на закінчення 

формування в організмі поросят першої фази природної резистентності [730].  

У розвитку адаптивних реакцій при відлученні задіяні біологічні механізми з 

повною мобілізацією функціонального резерву, підвищення рівня катехоламінів, 

кортикостероїдів, медіаторів, що супроводжується порушенням в організмі балансу 

Нітрогену, ензимопатією та ендотоксимією [292, 665]. Ступінь адаптивних процесів 

у організмі за дії стресу відображають залози внутрішньої секреції, при цьому 

збільшується їх маса й проходять морфологічні зміни структури [265, 369, 883]. В 

аденогіпофізі поросят на 5 % зростає частка ацидофілів і на 2 % — базофілів, 

збільшується кількість хроматофільних ендокриноцитів, зокрема кортикотропів, що 

пов’язано з транспортом до клітин-мішеней ліберинів і статинів гіпоталамуса, 

підвищується секреція адреналіну, норадреналіну й кортизолу [276]. Вміст 

кортизолу і кортикостерону в крові є об’єктивним критерієм ступеня дії стрес-

факторів й реакції організму на них [249, 820]. Стресреалізуючі гормони 

катехоламіни і глюкокортикоїди сприяють активації гідролітичних ензимів лізосом 

[707]. У результаті розпаду глікогену в печінці на першій стадії стресу інтенсивно 

використовується глюкоза, а пізніше — вільні жирні кислоти, що зумовлено 

синтезом у мозковому шарі надниркових залоз адреналіну і норадреналіну [492].  

При відлученні в організмі поросят активуються процеси ПОЛ, що призводить 

до збільшення вмісту ТБК-активних продуктів. Продукти ПОЛ впливають на 

швидкість клітинного поділу, стан окиснювального фосфорилювання, проникність 

клітинних мембран, синтез ензимів і систему мікроциркуляції. Підвищується 

проникність судинної сітки, її альтерація продуктами ПОЛ, розвивається 

гіпоксичний стан, який впливає на метаболічні процеси і активує вільнорадикальні 

реакції [1306]. За умов стресу адаптивні зміни, передусім, торкаються 

ендотеліальних клітин синусоїдів печінки, індукції синтезу глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази [761]. Утворений в пентозофосфатному шляху відновлений 

http://baza-referat.ru/Адреналин
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нікотинаміддинуклеотидфосфат (NАDPН) необхідний для знешкодження 

пероксидів, супероксидного аніон-радикалу й інших АФО. У клітинах Купфера за 

впливу стрес-факторів зростає генерація супероксидного аніона, гідроген пероксиду 

і NO [512, 749]. Між прооксидантними фагоцитуючими купферівськими й 

антиоксидантними ендотеліальними клітинами печінки порушується баланс, що 

знижує захист організму від дії стресу.  

Відлучення поросят від свиноматок пригнічує ензимну і неензимну ланки 

САЗ. При цьому АФО та ліпідні гідропероксиди порушують процеси біосинтезу 

протеїнів, нуклеїнових кислот, викликають гемоліз еритроцитів, що змінює процеси 

тканинного дихання і призводить до дефіциту аденозинтрифосфату (АТФ) [516, 

535]. Процеси ПОЛ, з одного боку, можна розглядати як неспецифічну адаптивну 

реакцію організму, а з іншого — вони ушкоджують молекулярні структури 

клітинних мембран [665]. Відбувається розшарування їх ліпідного бішару, що 

порушує функціонування мембранних ензимів, залучає у процес структурні одиниці 

клітин: пероксисомальні, мітохондріальні, плазматичні, лізосомні, ендоплазматичні 

та ядерні. Спостерігається набухання і лізис мітохондрій та мікросом, виникає 

дисфункція органел, деструктуризація дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), 

полімеризація протеїнів, розрив їх поліпептидного ланцюга, підвищується рівень 

внутрішньоклітинного Ca
2+

 й некроз клітин [914]. Дія ланцюгового 

вільнорадикального окиснення на біологічні мембрани призводить до окиснення 

тіолових груп протеїнів, інактивації іон-транспортних ензимів, зокрема  

Ca
2+

-АТФ-ази, збільшення проникності мембран для іонів, зниження електричної 

стабільності ліпідного шару, втрати різниці потенціалів, їх бар’єрних функцій [653]. 

АФО за умов відлучення відіграють роль вторинних месенджерів у передачі 

сигналу від міжклітинних сигнальних молекул і їх мембранних рецепторів на 

внутрішньоклітинні регуляторні системи, які контролюють експресію генів, що 

кодують ензими-антиоксиданти [306, 468, 622]. Важлива роль у захисті від дії 

вільних радикалів і токсичних продуктів їх метаболізму належить ВГ. Він 

функціонує в якості антиоксиданта багатьма способами: хімічно взаємодіючи з 

синглетним Оксигеном, супероксид-аніон-радикалом і гідроксильним радикалом 
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або руйнуючи вільні радикали — стабілізує мембранну структуру клітин, шляхом 

переміщення ацилпероксидів [164]. Він слугує коензимом ензимів, що нейтралізують 

АФО, активність яких залежить від зміни його редокс-потенціалу [382, 1380]. 

Відновлення окисненого глутатіону до ВГ каталізується ГП, яка використовує 

NАDPН в якості відновлених еквівалентів [750]. ГП каталізує розщеплення ГПЛ без 

утворення вільних радикалів, використовуючи ВГ як донатор Гідрогену [832]. 

СОД перетворює найбільш реакційно-активні супероксидні аніони в менш 

активний Оксиген і гідроген пероксид, який відновлюється у каталазній або 

глутатіонпероксидазній реакціях [212, 699]. Збільшення вмісту гідроген пероксиду 

ушкоджує структуру мембранних і цитоплазматичних біомолекул та компонентів 

міжклітинного матриксу клітин [1077]. Він може використовуватись 

нейтрофільними гранулоцитами в якості субстрату мієлопероксидазної реакції для 

активного утворення гіпохлориту, який характеризується окиснювальною дією [22]. 

ГП за своєю структурою є металоензимом, кожна її молекула містить 4 атоми 

Селену. За дефіциту Селену замість ГП утворюється глутатіон-S-трансфераза, яка 

руйнує тільки гідроген пероксид і каталізує реакцію кон’югування альдегідів з 

глутатіоном. За умов стресу відбувається посттрансляційна модифікація глутатіон-

S-трансферази з окисненням її поліпептидного ланцюга АФО [729]. Тому для клітин 

ГП важливіша за інші антиоксидантні ензими. 

Підвищення процесів ПОЛ є індикатором реакції організму на дію абіотичних 

і біотичних факторів довкілля [212, 460]. Порушення прооксидантно-оксидантної 

рівноваги в організмі поросят при відлученні знижує їх природну резистентність й 

імунну реактивність, що призводить до гострих і хронічних захворювань [737, 

1349]. У відлучених поросят найпоширеніші хвороби інфекційної та неінфекційної 

етіології, серед яких переважають токсичні ураження печінки (гепатози й гепатити), 

гастроентерити і респіраторні хвороби (бронхіти й бронхопневмонії) [17, 42, 74, 85, 

114, 308, 343, 484, 664, 932, 1230]. Ці захворювання взаємопов’язані. При 

респіраторних хворобах пригнічується функціональна активність печінки, що 

зумовлено тканинною гіпоксією, інгібуванням аеробних реакцій, інтенсифікацією 

анаеробних процесів, виникненням у паренхімі печінки ацидозу, в результаті чого 
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розвиваються дистрофічні й некротичні зміни, знижується її синтезувальна і 

антитоксична функція [274, 671]. На тлі хронічної гіпоксії розвивається 

функціональна недостатність гемопоетичних й імунорегуляторних клітин, 

виникають вторинні імунодефіцити [533]. При неспецифічних гастроентеритах у 

відлучених поросят спостерігається гіперхромна анемія, гіперензимопатія зі 

зниженням вдвічі коефіцієнта Де-Рітіса, що вказує на паренхіматозне ураження 

печінки з структурними змінами у підшлунковій залозі [414, 663]. Перехід поросят з 

молочного типу живлення на концентровані корми знижує у них апетит і засвоєння 

в організмі ліпідів, викликає недостатнє перетравлення поживних речовин, що 

призводить до дистрофічних процесів у печінці [16, 328, 789]. 

Особливості формування імунобіологічної реактивності в організмі поросят 

при відлученні від свиноматок вимагають застосування ефективних методів корекції 

з метою запобігання можливим порушенням. Швидка адаптація поросят за умов 

відлучення можлива при збільшенні стійкості клітинних мембран до впливу АФО, 

зокрема за допомогою біологічно активних речовин (БАР), у тому числі 

жиророзчинних вітамінів, мінеральних елементів й амінокислот, які підвищують 

імунний статус і збільшують стійкість до впливу стресу [71, 764, 930].  

 

1.2. Система оксиду нітрогену та її роль у регуляції гомеостазу 

 

У фізіологічних умовах з L-аргініну за допомогою специфічних цитохром-Р-

450-подібних NO-синтаз (NOS) утворюється NO [1179]. Для синтезу NO необхідне 

певне співвідношення L-аргініну і кофакторів: Оксигену, NADPH, 

тетрагідробіоптерину (BH4), гему та флавіну. ВН4 зв’язується з гемовою групою N-

термінальної оксидази домена NOS й стабілізує молекулу димеру, що підвищує 

активність ензиму та його афінітет до L-аргініну [1118]. ВН4 приєднує електрон від 

флавіну до С-кінця редуктази у процесі синтезу NO і L-цитруліну, діє як фактор 

окиснення-відновлення [1058]. NO бере участь у нейротрансмісії і вазодилятації, 

перешкоджає адгезії та агрегації тромбоцитів, зменшує інфільтрацію моноцитів, є 

медіатором дистрес-синдрому [18, 409, 432]. Низькі концентрації NO виконують 
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роль імунорегулятора, сприяють імунному захисту організму, а високі є чинником 

ендогенної інтоксикації. 

Більшість клітин містять одну або більше ізоформ NOS, відмінності у 

котрансляційних і посттрансляційних модифікаціях яких впливають на їхню 

внутрішньоклітинну локалізацію та активність [137]. Нейрональна (n-NOS) і 

ендотеліальна (e-NOS) NOS є конститутивними (с-NOS) ензимами, експресованими 

в ендотеліоцитах, нейронах, тромбоцитах, нейтрофілах, інших клітинах. с-NOS 

знаходяться у цитоплазмі клітин і є основним фактором захисту від інфекцій. Вони 

кальмодулін- і кальційзалежні й за низького рівня вільного Са
2+ 

інактивуються [679, 

1252]. Їх активність знижується за дефіциту NADPН, ВН4, флавінмононуклеотиду, 

флавінаденіндинуклеотиду і гему, що призводить до синтезу су пероксид-аніон-

радикалу та експресії індуцибельної NOS (і-NOS). с-NOS забезпечують включення 

NО у процеси внутрішньоклітинної сигналізації, опосередковані дією цитозольної 

гуанілатциклази й рівнем циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ). 

e-NOS локалізується в ендотеліоцитах, епітеліоцитах, клітинах гладких м’язів, 

тромбоцитах і Т-лімфоцитах [197]. e-NOS забезпечує базове вивільнення у низьких 

пікомолярних кількостях NO, який залучається у механізми ендотеліальної 

цитопротекції й судинного гомеостазу [1034, 1207]. Утворення NO відбувається в 

дискретному режимі невеликими порціями у періоди, коли в клітинах збільшується 

вміст Кальцію. У клітинах е-NOS неактивна, після активації вона переходить в 

кавеоли і взаємодіє з кавеоліном-І [1361]. Цей процес зумовлений ацилюванням 

ензиму жирними кислотами й вмістом у кавеолах ХС [347]. Регуляція е-NOS 

кавеоліном дуже важлива, адже гіперхолестеринемія обмежує генерацію NO [1312]. 

Брадикінін і ацетилхолін активують е-NOS, а процеси ПОЛ — інгібують [1061, 1186]. 

i-NOS утворюється за дії імуногенних і прозапальних чинників: ендотоксинів, 

цитокінів й АФО. Проте у міокарді й кровоносних судинах її експресія відбувається 

без стороннього впливу [1207]. Активність i-NOS не залежить від присутності Са
2+

. 

Різка її експресія й значне за величиною і тривалістю (кілька діб з моменту індукції) 

утворення NO є основою активації захисних реакцій клітин на дію патогенів [865]. 

Упродовж годин чи діб макрофаги, нейтрофіли, моноцити, клітини Купфера, 
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фібробласти, ендотеліоцити продукують і виділяють у сотні разів більше NO, ніж  

с-NOS [375]. За норми в клітинах i-NOS практично немає, її індукують гени, цАМФ, 

γ-інтерферон (IFN), аргінін, IL-1β, АФО, ангіотензин II, адреномедулін, гіпоксія, 

фізичні навантаження і ліпополісахариди бактерій. TNF-α підвищує її активність і 

утворення NO [629]. Водночас супресія NO генної транскрипції TNF-α і IL-1β є 

чинником зниження синтезу прозапальних цитокінів [633]. Підвищення активності 

і-NOS і зниження синтезу NO відбувається за оксидації ВН4 й дії модифікованих 

протеїнів [153]. У лімфоцитах зростання активності i-NOS й зниження е-NOS 

відображає їх функціональні зміни, зумовлені порушенням метаболічних процесів і 

клітинних механізмів (іони Са
2+

, NO) [256]. Збільшення активності i-NOS і аргінази 

знижує конститутивний синтез NO за рахунок утилізації L-аргініну [777]. 

З віком активність NOS знижується, що призводить до інгібування біосинтезу 

NO [458]. Підвищення рівня NO, спричинене аргініном пригнічує активність NOS 

шляхом нітрозилювання ензиму чи транспортера L-аргініну [1368]. Активність NOS 

залежить не від наявного у клітині аргініну, а від його біодоступності для NOS і 

поступлення з позаклітинного простору — так званий, «парадокс аргініну». 

Посилення експресії i-NOS і опосередкована NO гіперполяризація плазматичних 

мембран активує транспорт L-аргініну з позаклітинного середовища у клітини [425]. 

NO впливає на транскрипцію генів і трансляцію інформаційної 

рибонуклеїнової кислоти (і-РНК) через аденозиндифосфат (АДФ) та фактори 

транскрипції [480]. Він викликає експресію стресорних протеїнів, протеїнів САЗ, 

феритину і протеїнів-рецепторів трансферитину. Більшість ефектів NO здійснює 

завдяки цГМФ. Рецепторною мішенню NO є Ферум у активному центрі 

гуанілатциклази. Зв’язуючись з ним NO ініціює конформаційні зміни цього ензиму, 

що призводять до утворення у клітинах-мішенях цГМФ [988]. Динітрозольні 

комплекси Феруму з сульфурвмісними лігандами і S-нітротіоли слугують депо NO. 

NO бере участь у патофізіологічних каскадах глутаматної ексайтотоксичності. За дії 

глутамату відкриваються потенціалзалежні кальцієві канали, крізь які Са
2+

 проникає 

в клітину, зв’язується з кальмодуліном, активуються с-NOS, які каталізують 
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перетворення аргініну до NO [480]. NO відновлюється до нітроксил аніону (NO
-
) чи 

втрачає електрон і трансформується в іон нітрозонію (NO
+
) [243]. 

NO є універсальним месенджером, що регулює біологічні процеси в організмі. 

За активністю він займає проміжне місце між інертним Нітрогеном і активним 

Оксигеном, а оскільки на зовнішній орбіталі містить один неспарений електрон 

виступає в якості радикалу (-NO) і взаємодіє з іншими радикалами. NO-радикали 

інгібують ПОЛ, активність NADPH-оксидази та ксантиноксидази, модулюють 

продукцію О2 у мітохондріях і ОН-радикалів у реакції Фентона [551]. Інактивація NO 

АФО супроводжується підвищенням інтенсивності ПОЛ, зниженням активності СОД 

та каталази і пошкодженням клітин [30]. Водночас NО підвищує активність ензимів 

САЗ і експресію генів, що їх кодують, перериває вільнорадикальні процеси [717, 

1143]. Дія NO залежить від його рівня й антиоксидантного статусу клітин і тканин, у 

яких він синтезується. Низькі рівні NO відіграють роль універсального модулятора. 

Надмірне утворення NO виступає в якості апоптозного фактора, медіатора запалення, 

імунних порушень, проявляє мутагенний ефект [1133]. У реакції між NO і 

супероксидним аніон-радикалом утворюється пероксинітрит. За фізіологічних умов 

пероксинітрит стабільний, але за патологічних станів — упродовж секунд 

розщеплюється і проявляє окиснювальний вплив на внутрішньоклітинні мішені та 

цитотоксичну дію на клітини за механізмом апоптозу [260, 648, 1233, 1254]. 

Активовані NOS у термінальному стані підвищують утворення і рівень у крові 

NO у понад 1000 разів. За фізіологічних умов концентрація СОД у тканинах у 100–

1000 разів перевищує рівень NO, що протидіє гіперпродукції пероксинітриту [29, 

1292]. При взаємодії ONOO
–
 з ліпідами утворюються нітровані ліпіди з 

властивостями трансдукції сигналу, проміжні продукти ізопростани та  

4-гідроксиноненал, які викликають вторинні окиснювальні реакції [236]. 

Система NO є стрес-лімітуючою системою. За умов стресу NO виявляє захисні 

властивості, формуючи швидку і тривалу адаптацію [1046, 1362]. При 

короткочасних й імунних стресах його рівень зростає, а при тривалих і сильних — 

знижується [1133]. Адаптація стимулює синтез NO, а гіперпродукція NO нівелює 

його роль у цих процесах, що є чинником розвитку патологічних станів [713, 983].  
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Гемоглобін, оксигемоглобін та інгібітори L-аргініну блокують продукцію NO, 

а аргінін й ІFN підвищують його ендогенний синтез в організмі. Імуносупресивна 

дія глюкокортикоїдів пов’язана з інгібуванням синтезу NO, вони попереджають його 

утворення при гострих захворюваннях. Надлишок NO за принципом негативного 

оберненого зв’язку інактивує ферумвмісні протеїни і пригнічує ріст клітин [1020]. 

Гіперпродукція NO, зумовлена інгібуванням гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази, 

шляхом рибозилювання та нітрозилювання, призводить до гальмування гліколізу і 

порушення енергетичного метаболізму [238]. NO впливає на синтез PG й інгібує 

активність цитохрому Р-450, а взаємодіючи з гемом цитохрому-а3 і CuB цитохром-c-

оксидази — пригнічує процеси клітинного дихання [1017, 1142]. NO — потужний 

нітрозилюючий агент, мішенями якого є аміни, карбоксили, гідроксили, ароматичні 

кільця і SH-групи протеїнів [787]. S-нітрозування/денітрозування впливає на 

активність ензимів, за цим механізмом відбувається активація/дезактивація каспази. 

NO регулює нейронні комунікації й процеси пам’яті, відіграє роль ефектора 

імунокомпетентних клітин, впливає на проліферацію, дозрівання, диференціацію, 

елімінацію ушкоджених і неопластичних клітин, селекцію лімфоцитів, за якої 

відбувається виділення аутореактивних клонів [87, 1007, 1096]. NO сприяє міграції й 

рециркуляції Т-лімфоцитів, змінює співвідношення Т-хелперно-супресорної ланки, 

сповільнює вікову інволюцію тимуса, підвищує цитолітичні властивості NК-клітин і 

синтез IFN [712]. Дефіцит NO є причиною незавершеного фагоцитозу і розмноження 

мікроорганізмів у фагоцитах. Він слугує ефектором макрофагів і нейтрофілів [1126].  

Гіперпродукція NO інгібує проліферацію й підвищує апоптоз лімфоцитів і 

макрофагів, проявляє цитотоксичну та імуногенну дію, викликає розвиток 

вторинних імунодефіцитів. Синтез макрофагами NО відбувається за підвищення 

рівня TNF-α, що поєднується зі збільшенням вмісту протеїнів гострої фази і АФО 

[971, 1382]. Водночас високий рівень у клітинах Са
2+

 й генерація АФО, у тому числі 

NO, опосередковують реалізацію апоптозу і вільнорадикальних процесів [751, 1285]. 

NO — короткоживуча сполука, яка швидко окиснюється (за 6–50 с) до 

нітритів і нітратів, а ініційований ним сигнальний період обмежується місцем його 

утворення [1018]. Метаболіт NO NO3
−
 є субстратом для нітратредуктаз у його 
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ресинтезі [1143]. Нітрат утворюється при деградації пероксинітриту [819]. За умов 

стресу NO3
−
 активує синтез NO під впливом і-NOS, що свідчить про генерацію O2

•−
. 

Реакція NO з O2
•−

 триває 6,7×10
9
 М

–1
с

–1
 [1019]. Окиснення NO до NO2

–
 і NO3

–
 сприяє 

перетворенню нітратів й нітритів на NO, що знижує їх токсичну дію [817]. 

NО активує синтез цитопротекторних протеїнів теплового шоку або «стрес-

протеїнів» [779], тому дослідження системи генерації NO актуальне для 

фармакологічної корекції і підвищення адаптивних реакцій в організмі на дію стресу. 

 

1.3. Імунна система організму та фактори її регуляції 

 

Імунна система — важлива гомеостатична система організму, яка визначає 

ступінь здоров’я й адаптивні можливості тварин, шляхом взаємодії специфічних і 

неспецифічних факторів захисту, при порушенні яких розвивається імунодефіцит 

[871]. Стан імунодефіциту є у новонароджених, молодняку і дорослих тварин, адже 

організм найбільш чутливий до стресів у перші доби й місяці життя, а материнський 

організм — в останній період вагітності та у перші 2–3 місяці після родів [562]. 

Імунодефіцити невід’ємні від стресу й бувають первинними і вторинними [70, 301, 

727, 755, 756, 851]. Механізм розвитку стресу супроводжується обмеженням 

адекватного прояву імунної реактивності, що є основою патогенезу захворювань. 

Стрес викликає підвищення рівня кортикостерону та IL-1α, впродовж 72 годин 

індукує продукцію макрофагами лімфоцитактивуючого фактора, інгібує гуморальний 

імунітет, зменшує вміст антитілоутворюючих клітин і титрів антитіл [354]. 

Сучасні методи регуляції імуногенезу тварин полягають у фармакологічній 

імунокорекції на основі застосування препаратів імуномодулюючої дії [25, 693]. 

Імуномодулятори хімічної чи біологічної природи регулюють імунні реакції, 

шляхом впливу на імунокомпетентні клітини або їх продукти [344, 833]. До них 

відносять препарати, які активують процеси взаємодії з антигенним матеріалом, 

посилюють дозрівання і функціональні властивості імунокомпетентних клітин [214]. 

Тривалість дії імуномодуляторів залежить від їх властивостей, механізму впливу, 

імунних показників тварин, характеру патологічного процесу. Повторне їх введення 
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не формує звикання чи передозування, підсилює дію і впливає тільки на змінені 

ланки імунної системи. Фармакологічний метод попередження негативного впливу 

стресів і профілактики імунодефіцитів вимагає застосування стрес-протекторів й 

адаптогенів [116, 283]. Проте вони мають низку недоліків: викликають алергію, 

екстрапірамідальні розлади, швидко виводяться з організму або накопичуються і 

спричиняють гепатотоксичну дію, тому актуальним є використання безпечних 

препаратів, які не акумулюються в організмі й мають імуномодулюючий та 

антиоксидантний вплив [284, 324, 703, 918]. Відповідно до складу 

імуномодулюючих препаратів повинні входити: осморегулятори, електроліти, 

вітаміни, мінерали, незамінні амінокислоти, антиоксиданти і гепатопротектори.  

Імунобіологічна реактивність характеризується здатністю організму реагувати 

на зовнішні подразники відповідними реакціями [318]. Спрямованість імунних 

реакцій полягає у розпізнаванні порушуючих гомеостаз антигенів і їх знешкодженні. 

В основі імуноадаптивних процесів лежать міжклітинні взаємодії, опосередковані 

гуморальними факторами [291, 1097]. Неспецифічні фактори захисту генетично 

детерміновані й складаються з клітинної і гуморальної ланок. Їх неспецифічність 

зумовлена дією на всі антигени [1258]. До гуморальних факторів відносять: 

бактерицидні субстанції лізоциму, пропердин (комплекс сироваткових протеїнів і 

Mg
2+

), комплемент, ензими, термостійкі інгібітори та IFN.  

Макрофаги, лімфоцити, фібробласти, клітини епітелію і ендотелію регулюють 

біологічні функції й включаються у морфогенез шляхом виділення глікопептидів. 

Поліпептидні фактори неімуноглобулінової природи представлені цитокінами. Вони 

слугують медіаторами імунних стимулів, є посередниками місцевих і системних 

процесів, що регулюють рівень протеїнів гострої фази [257, 1349]. Підвищення рівня 

гострофазних протеїнів й кількості макрофагів, нейтрофілів і лімфоцитів є 

індикатором запальних та імунних реакцій на дію стрес-факторів [643, 904].  

За впливу екстремальних чинників виділяється велика кількість цитокінів, які 

діють локально як паракринні чи аутокринні фактори. Цитокіни впливають на 

клітини-мішені органів і змінюють їх функції, регулюють вивільнення гіпофізарних 

гормонів, виконуючи функцію релізинг-гормонів. TNF-α регулює продукцію IL-1, 
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IL-6, хемокінів, запускає каскад реакцій, які спричиняють цитотоксичну дію, 

індукують генерацію АФО в нейтрофілах [696, 712, 1269]. Друга група медіаторів 

активує ріст і диференціацію лімфоцитів. IL-2 впливає на мітотичну активність й 

перехід клітин з фази G 1 у фазу S, стимулює В-лімфоцити і продукцію специфічних 

антитіл. Регуляція дозрівання Т-лімфоцитів, передусім CD4+, включає механізм 

взаємодії IL-2 з рецепторами різної афінності [117]. Локальна продукція IL-2 у 

ділянці дозрівання CD4+ і CD8+ контролює їх співвідношення. Для утворення 

цитокінів, які зумовлюють диференціацію В-клітин необхідна взаємодія молекули 

CD40L Т-хелпера з CD40 на мембрані В-лімфоцитів, що розпізнали цей антиген 

[1239]. В імунорегуляції бере участь продукт T-хелперів — IL-4, який стимулює 

проліферацію В-клітин, синтез Ig G, антигенпрезентуючу здатність макрофагів [1298]. 

Основна дія макрофагів спрямована на бактерії, віруси і найпростіші, 

локалізовані всередині клітин. Активовані макрофаги продукують: IL-1, IL-3, IL-6, 

IL-10, IL-12, IL-18, колонієстимулюючий фактор і TNF [245, 428, 871, 968]. За 

фізіологічних умов їхній спектр у крові незначний, а регуляторна дія обмежена 

специфічними інгібіторами. Антигенне подразнення спричиняє каскадну експресію: 

IL-1 ініціює продукцію IL-2 та IL-6, а IL-2 стимулює утворення TNF [637, 1211].  

IL-2, IL-3, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, TNF-α і β є медіаторами запалення та 

деструкції тканин, вони сприяють утворенню гранулоцитарного, макрофагального і 

гранулоцитарно-макрофагального колонієстимулюючих факторів росту, які 

відіграють основну роль у захисті від вірусів, посилюють клітинну та інгібують 

гуморальну ланки імунітету [637]. IL-4, IL-10, IL-13, трансформуючі фактори  

росту-α і β (TGF) індукують гуморальну та пригнічують клітинну ланки імунітету 

[253, 1150]. Імуностимулюючі цитокіни IL-1 та IL-12 відновлюють рівень Th1 і Th2, 

а TNF-α викликає лізис пухлин й інфікованих клітин [138]. γ-IFN підвищує 

розпізнавання антигену й фагоцитоз [627]. Імуномодулююча дія IFN реалізується 

шляхом експресії поверхневих антигенів головного комплексу гістосумісності 

(MHC) I та II класів, підвищення ефекторних функцій макрофагів, їх 

антигенопосередкованої цитотоксичності, пов’язаної з експресією Fcу-рецепторів 

Ig G, продукції супероксидних і нітроксидних радикалів [65].  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Посохова%20К$
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00018b5c.htm
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IL-1 впливає на гіпоталамус, що координує нейро-ендокринно-імунні взаємодії, 

які потенціюють імунну відповідь у індуктивній фазі, а IL-3 стимулює проліферацію 

стовбурових і ранніх попередників гемопоетичних клітин [732, 826]. IL-1 і IL-6 

посилюють антитілоутворення й захист клітин від апоптозу, гемопоез, диференціацію 

В-лімфоцитів, є костимуляторами Т-клітин і тимоцитів, підвищують хемотаксис 

нейтрофілів, сприяють фагоцитозу, виходу з клітин лізоциму й лактоферину [363, 

768, 1215]. IL-6 підвищує цитотоксичну дію Т-лімфоцитів і є медіатором синтезу 

протеїнів гострої фази [984]. IL-10 інгібує утворення прозапальних цитокінів, 

посилює синтез Ig G та Ig M, слугує модулятором активності макрофагів і Th1, 

регулює експресію трансферинових рецепторів на макрофагах й підвищує 

надходження трансферинзв’язаного Феруму [1095]. Ключовим у клітинно-

опосередкованій імунній відповіді та протиінфекційному захисті є IL-12. Він 

стимулює CD4+, підвищує активність цитотоксичних лімфоцитів і NК-клітин [996]. 

IL-18 підвищує проліферацію Т-лімфоцитів, цитотоксичність NК-клітин, синтез Тh1 

IL-12 і γ-IFN, інгібує утворення IL-10 [6, 1070]. Гранулоцитарно-макрофагальний 

колонієстимулюючий фактор-α підтримує клональне розмноження попередників 

гранулоцитів і макрофагів, біосинтез TNF-α та IL-1β [300]. 

Макрофагам належить провідна роль у регуляції імунної відповіді, захисті 

організму від антигенів й елімінації патологічно трансформованих клітин. Значна їх 

кількість знаходиться в циркулюючій крові [1120]. Завдяки експресії на поверхні 

макрофагів мембранних антигенів RFD1, RFD7, RFD9 їх відносять до дендритних, 

фагоцитуючих й супресорних клітин [168, 1131]. Дендритні макрофаги 

(антигенпрезентуючі клітини з протеїнами RFD1
+
, RFD7

-
) є стимуляторами  

Т-лімфоцитів і слабкими фагоцитами. Макрофаги з RFD1
-
, RFD7

+
 представляють 

ефекторні, а з RFD1
+
, RFD7

+
 — супресорні клітини. Вони володіють фагоцитарною 

активністю. Макрофаги з RFD1
+
, RFD7

+
 незначно стимулюють аллогенні лімфоцити 

й інгібують здатність макрофагів з RFD1
+
, RFD7

-
 стимулювати Т-клітини [995]. За 

умов патології змінюється їх приналежність до відповідного фенотипу. 

Т-хелпери володіють функцією розпізнавання антигену, продукції лімфокінів, 

запуску і регуляції Т-залежних імунних реакцій. Переважання Тh1 чи Th2 типів 
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імунної відповіді залежить від кількості інфікуючих агентів. Тh1 клітинна відповідь 

супроводжується руйнуванням тканин, але на проміжних етапах існує можливість 

активації Тh2-відповіді з метою контролю за деструктивною дією фагоцитів [795]. 

Функціонування імунної системи полягає у рівновазі Th1 і Th2. Надмірна активація 

певного типу Т-хелперних клонів спрямовує імунну відповідь за альтернативним 

варіантом, а їх дисбаланс спричиняє імунопатологію [502, 1338]. Відповідно до 

Th1/Th2 дихотомії імунної відповіді існує класична і альтернативна активація 

макрофагів [1234, 1344]. Взаємодія макрофагів з патогенасоційованими структурами 

або прозапальними цитокінами призводить до класичної активації, яка індукує 

імунну відповідь Th1 типу, синтез прозапальних цитокінів, АФО і NO [1216]. 

Альтернативна активація сприяє імунній відповіді Th2 типу, макрофаги втрачають 

цитотоксичність і виконують функцію регуляторних клітин [1176]. За 

альтернативної активації макрофагів аргіназа-1 спрямовує метаболізм аргініну до 

сечовини і орнітину, а за класичної — i-NOS перетворює аргінін до NO [1180]. 

Маркером активації макрофагів є виділення ними ендогенних алармінів 

HMGB1, які відіграють важливу роль у конфігурації генів і регуляції транскрипції 

[776]. Позаклітинні HMGB1 викликають фенотипово-функціональне дозрівання 

дендритних клітин, посилюють адгезію й антигенпрезентуючу здатність макрофагів, 

стимулюють вивільнення прозапальних цитокінів [1026, 1165, 1346]. Виділення 

алармінів з стимульованих клітин — активний процес, що регулюється АФО [1340]. 

У регуляції гомеостазу беруть участь секреторні продукти макрофагів: ензими 

(нейтральні протеази, кислі гідролази, аргіназа), компоненти комплементу (С2, С3, 

С4), інгібітори ензимів (антиактиватор плазміногену, α2-макроглобулін), 

нуклеозиди, лізоцим, IFN, цитотоксини, метаболіти Оксигену, біоактивні ліпіди (PG, 

лейкотрієни, фактори хемотаксису) [235]. Макрофаги продукують протеїни, які 

зв’язують метали (трансферин, ізоферитин), вітаміни (транскобаламін), ліпіди. Вони 

задіяні у синтезі компонентів екстрацелюлярного матриксу і молекул адгезії: 

фібронектину, тромбоспондану, протеогліканів. Основною їх функцією є фагоцитоз. 

Фагоцитоз залежить від сироваткових опсонінів, що нейтралізують антифагоцитарні 

фактори на поверхні мікроорганізмів, сприяють видаленню продуктів розпаду, 

http://medbiol.ru/medbiol/har/0006e946.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/00124cbf.htm
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руйнуванню малігнізованих й інфікованих вірусами клітин, загибелі паразитів, 

елімінації антигенів [519]. Опсоніни мають рецептори до Fcγ-фрагмента антитіл 

(FcγR) і компонентів комплемента С3b та С3b1. FcγR встановлюють поріг активації 

В-клітин, специфічну відповідь антитіл на ефекторні шляхи (антитілозалежну 

цитотоксичність, фагоцитоз) [503, 1284]. Фрагменти СЗ виявляють селективну дію 

на субпопуляції лімфоцитів, модулюють імунну відповідь на рівні рециркуляції, 

трансформації антигену, проліферації і диференціації клітин. Макрофаги містять 

FcγR до Ig А, Ig М й Ig G, регуляторних пептидів, лімфокінів, гормонів, компонентів 

комплементу: С1q, С3, С4b, С5а, С5b. При фаго-, піно- і екзоцитозі макрофагам 

властива інтер’єризація плазматичної мембрани, компенсована перманентним 

синтезом її елементів. Антигени активують ензимні системи макрофагів, зростає 

використання Оксигену, глюкози, виділення вуглекислого газу і лактату [682]. 

Фагоцитовані мікроорганізми знешкоджуються у лізосомальних гранулах 

макрофагів оксигеннезалежним й оксигензалежним шляхом. Оксигеннезалежний 

механізм включає гідролітичні ензими, катіонні протеїни, лізоцим і лактоферин. 

Оксигензалежний механізм також притаманний моноцитам, нейтрофілам,  

NK-клітинам і характеризується посиленим використанням Оксигену, збільшенням 

продукції АФО [758]. Активовані фагоцити генерують до 19 % Оксигену. Мікробні 

молекули взаємодіють з патерн-розпізнавальними молекулами імуноцитів, з 

мембранними toll-like рецепторами і внутрішньоклітинними NOD-протеїнами [33, 

1310, 1316]. Фагоцитоз активує пентозофосфатний шлях, який генерує NАDPН для 

відновлення молекулярного Оксигену, зв’язаного з мембранним цитохромом-245 

[262]. У результаті утворюються супероксид-аніон, гідроген пероксид, синглетний 

Оксиген і гідроксильний радикал [1001]. Супероксидний аніон токсичний для 

бактерій та тканин, але нестабільний і за дії СОД перетворюється в гідроген 

пероксид, що під впливом мієлопероксидази сполучається з хлорид-аніоном (CI
-
) з 

утворенням гіпохлориту (НОСl), який проявляє протимікробну дію. 

Макрофагам властива роль антигенпрезентуючих клітин, вони беруть участь у 

поглинанні й процесингу антигенів [709]. Макрофаги розщеплюють антигени на 

короткі поліпептидні фрагменти з 10–15 амінокислотних залишків. T-лімфоцити 

http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0003fe0c.htm
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розпізнають макрофаг за експонованими на його поверхні комплексами мікробних 

антигенів з глікопротеїном MHC II класу. Молекули MHC II класу розташовані на 

мембранах дендритних клітин, B-лімфоцитів і T-хелперів [13, 904]. Комплекси 

макрофагів з молекулами МНС I класу розпізнають цитотоксичні Т-лімфоцити, які 

руйнують злоякісні та інфіковані вірусами клітини, а комплекси з молекулами МНС 

II класу — Т-хелпери, що передають сигнал Т-клітинам і активують В-лімфоцити. 

Th2 секретують IL-4 й IL-10, які стимулюють синтез Ig. На дію тимуснезалежних 

антигенів (ліпополісахаридів, низькомолекулярних глікопротеїдів) трансформація 

В-лімфоцитів у плазматичні клітини відбувається без участі Т-хелперів [13, 284, 502]. 

Фактором індукції Т-клітин є костимулятор В7. Він з’являється на поверхні 

макрофагів у відповідь на дію антигенів і забезпечує включення T-лімфоцитів у 

імунні реакції шляхом виділення лімфокінів, які стимулюють знищення збудників чи 

онкоклітин макрофагами. На поверхні мононуклеарів і в крові є протеїни 

суперсімейства Ig SF, які утворюють систему імунного контролю, їх вза’ємодія з 

антигеном шляхом ендоцитозу включає антиген у цитоплазматичний компартмент й 

сприяє його деградації [248]. На мембрані В-лімфоцитів є специфічні sIg M, але різна 

щільність розташування, зміна локалізації, їх перерозподіл, визначає диференціацію і 

роль В-лімфоцитів у імунній відповіді в якості антигенпрезенуючих клітин [852]. 

На сьогодні актуальною проблемою є запобігання порушенням різних ланок 

імунної системи, адже за дії екзогенних чинників внутрішні регуляторні сили 

виявляються низькореактивними, що супроводжується вторинними 

імунодефіцитами [101, 215]. Імуномодулююча терапія є найбільш оптимальним 

способом відновлення функції імунної системи та імунореабілітації [93]. 

 

1.4. Участь вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Mg, Zn, Co та Se у регуляції 

метаболічних процесів 

 

Важливу роль у функціонуванні організму й регуляції метаболічних процесів 

відіграють вітаміни, мінеральні елементи й амінокислоти. Вітаміни А, D3, Е 

підвищують адаптивні механізми в організмі, протидіють утворенню вільних 

http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00018b5c.htm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Посохова%20К$
http://humbio.ru/humbio/peptides/00058075.htm
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радикалів, стимулюють активність компонентів САЗ [128, 413, 667], а їх нестача 

сприяє розвитку імунодефіциту [562]. Виключно важлива біологічна роль 

жиророзчинних вітамінів у екстремальних умовах у захисті клітинних мембран, а 

також у стимулюванні імунної системи [525]. Особливо чутливі до дефіциту 

вітамінів А, D3, Е поросята і поросні свиноматки, а також високопродуктивні 

тварини, вони найбільше здатні до зниження збереженості та продуктивності.  

L-аргінін є умовно незамінною амінокислотою для дорослих індивідуумів і 

перетворюється в незамінну для молодняку в період інтенсивного росту та розвитку 

[1334]. Основна кількість аргініну в організмі утворюється в процесі обміну 

протеїну, але його ендогенний синтез не відіграє великої ролі у регуляції гомеостазу 

в дорослих тварин [1008]. В умовах стресу, особливо у молодих тварин, рівень цієї 

амінокислоти в організмі знижується й вона стає есенціальною [1200]. L-аргінін, 

будучи джерелом NO, обмежує деструктивний вплив стресу шляхом зменшення 

інтенсивності вільнорадикального окиснення й підвищення загального 

антиоксидантного статусу організму тварин [226].  

Мінеральні елементи впливають на процеси синтезу й метаболізму гормонів і 

вітамінів, активність ензимів, входять до складу їх активних центрів, є компонентами 

неензимної ланки САЗ, регулюють процеси ПОЛ [465]. За їх участі зв’язується і 

транспортується до тканин кисень, виводиться вуглекислий газ, підтримується у крові 

кислотно-лужна рівновага. Від концентрації макро- і мікроелементів залежить 

водний, протеїновий, вуглеводний, ліпідний та мінеральний обмін [83, 520]. Вплив 

макро- і мікроелементів на імунобіологічну реактивність організму свиней вивчено 

недостатньо, хоча їх важливість незаперечна. Магній, Цинк, Кобальт і Селен 

стимулюють захисні системи організму. Магній, Цинк і Кобальт є кофакторами 

метаболічних процесів, що сприяють посиленню неспецифічної резистентності, 

шляхом активації біохімічних реакцій [286].  

Потреба свиней у мінеральних елементах залежить від їх віку, фізіологічного 

стану і рівня продуктивності, але інтенсивні технології вносять свої корективи в 

існуючі норми [420]. Найчастіше зустрічаються порушення імунних реакцій, 

викликані нестачею мінеральних речовин, які зазвичай ефективно усуваються їх 
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прийомом [72, 763]. Західний регіон України дефіцитний на Селен і Кобальт [889]. 

Їх нестача порушує в організмі свиней метаболічні процеси, спричиняє структурні 

зміни в усіх органах і системах, знижує здатність до реалізації фізіологічних 

функцій [442]. Дефіцит Цинку, Магнію та Селену зменшує активність Т-лімфоцитів 

і NK-клітин, знижує утворення імунокомпетентних клітин. Нестача у раціоні 

поросних свиноматок Цинку та Кобальту знижує активність клітинної і гуморальної 

ланок імунної системи, погіршує їх клінічний стан, морфологічні й біохімічні 

показники крові, що проявляється метаболічними змінами, підвищенням активності 

АсАТ і аланінамінотрансферази (АлАТ), лужної фосфатази (ЛФ) [1, 700]. 

У регуляції клітинного циклу та клітинної проліферації беруть участь цикліни, 

які перебувають під контролем протеїнових інгібіторів (р21 і р27) та активуються 

циклінзалежними кіназами (cdk). 1,25-дигідрооксиергокальциферол, токоферол та 

метаболіти ретинолу підвищують активність генів р21 і р27 й сприяють 

відновленню рівня протеїнів. В умовах in vitro вітамін Е проявляє найвищі 

індукуючі властивості на cdk, а Селен через протеїнкіназу С їх інгібує. 

Вітаміни Е і D3 інгібують дію ядерного фактора NF-kB, який бере участь у 

розвитку імунодефіциту та контролі генів, відповідальних за утворення молекул 

адгезії (VCAM, ICAM), TNF, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, γ-IFN, перешкоджають дисоціації 

комплексу NF-kB з активатором-протеїну-1 (АР-1) [495, 1193, 1313]. Цей комплекс 

регулює проліферацію і взаємодію клітин у розвитку імунної відповіді й у нормі 

блокується клітинним інгібітором АР-1, але за активації він дисоціює і вивільнений 

NF-kB транспортується в ядро, експресуються гени, які зумовлюють апоптоз. 

Вітамін Е інгібує вільнорадикальні процеси, а Селен у складі ГП руйнує 

гідропероксиди й алкілпероксиди, утворені у діоксигеназних реакціях включення 

Оксигену в біомолекули [289]. Антиоксидантний ефект токоферолу посилюється в 

присутності ретинолу. Токоферол чинить стабілізуючу дію на ретинол, 

перешкоджаючи його окисній деструкції. Ретинол посилює активність ГП, 

підвищуючи засвоєння, транспорт і утилізацію Селену [908, 927]. Цинк активує 

вітамін А, впливає на ретинолзв’язуючий протеїн в організмі свиней і підвищує 

рівень вітаміну Е у крові й печінці поросят [491]. Авітаміноз супроводжується 
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від’ємним балансом Цинку, зниженням його засвоєння у тканинах [1054], а дефіцит 

Цинку викликає зменшення вмісту вітаміну А в крові і печінці [517]. Дефіцит 

токоферолу призводить до зниження рівня Магнію у тканинах. Вітаміни А і D3, 

Цинк та Селен необхідні для синтезу антитіл [1124]. Вітамін Е з Селеном сприяють 

збільшенню кількості антитілоутворюючих клітин, синтезу Ig G та IgM. 

Використання вітамінів, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se та I з амінокислотами, усуває 

патологічні стани, викликані стресами й захворюваннями, проявляє протекторний 

вплив, сприяє підвищенню імунітету і збереженості тварин [272]. 

1.4.1. Роль вітамінів А, D3, Е. Вітаміну А належить ключова роль у 

формуванні захисних сил організму. Він має ад’ювантні властивості — підсилює 

імунні реакції у відповідь на антигенний вплив, індукує неспецифічні імунні 

механізми, антитілогенез, стимулює активність системи комплементу, пропердину, 

знижує імуносупресивну дію глюкокортикоїдів і антибіотиків. Ретинол підвищує 

бар’єрну функцію слизових оболонок, рівень IFN, лізоциму, бере участь у процесах 

поділу імунокомпетентних клітин, синтезі Ig А, активує лізосомальні ензими, 

посилює мієлопоез, індукує синтез Т-лімфоцитами, нейтрофілами та іншими 

клітинами IL-13 і IL-12 [52, 183]. Шляхом підвищення синтезу IL-2 вітамін А через 

специфічні RAR-рецептори активує клітинний цикл і проліферацію Т-лімфоцитів, 

інгібує апоптоз В-лімфоцитів, а внаслідок СрG-опосередкованої стимуляції CD27 й 

активації р38МАРК — підвищує проліферацію і диференціацію В-лімфоцитів у 

плазматичні клітини [741]. 

Похідні вітаміну А сприяють збільшенню кількості та ФА макрофагів у 

легенях, очеревині, мезентеріальних лімфовузлах, печінці й селезінці, надають  

Т-лімфоцитам підвищеної здатності до направленої міграції (хоумінгу) за рахунок 

експресії ключових молекул міжклітинної взаємодії LFA-1 і специфічних лігандів 

ICAM-1 [558]. Ретинол і ретиноїди активують хемотаксис та ФА нейтрофільних 

гранулоцитів, виділення ними ензимів. Невеликі дози ретиноїдів за фізіологічних 

умов підтримують утворення Т-клітин, підвищені — стимулюють активність кілерів 

і проліферацію Т-лімфоцитів у бік збільшення кількості Т-хелперів.  
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За дефіциту ретинолу відбувається гіпоплазія й атрофія тимуса і селезінки, у 

крові зменшується кількість лімфоцитів, а у кістковому мозку — стовбурових 

клітин. Нестача вітаміну А призводить до зниження поглинальної й перетравної 

здатності фагоцитів, незавершеного фагоцитозу, інгібування БАСК, синтезу антитіл, 

зменшення вмісту пропердину і лізоциму. Авітаміноз супроводжується метаплазією 

покривного епітелію слизових оболонок, зниженням бактерицидності секретів і 

бар’єрної функції організму до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів.  

Висока чутливість свиней до дефіциту вітаміну А пов’язана з їх біологічними 

особливостями: багатоплідністю, коротким періодом поросності, активним ростом 

молодняку в постнатальному онтогенезі, що ставить його рівень у раціоні до 

критичних, лімітуючих факторів, які визначають прояв генетичного потенціалу 

продуктивності свиноматок і темпи розвитку поросят [466, 499]. Молодняк у перші 

доби життя особливо чутливий до нестачі вітаміну А, забезпечення ретинолом у цей 

період залежить від його вмісту в молозиві і молоці свиноматок, потім він 

синтезується в стінках тонких кишок з каротину кормів [928]. У свиней β-каротин 

після абсорбції ентероцитами перетворюється у ретинол [771]. У поросят до  

40-добового віку каротин практично не засвоюється і не трансформується у вітамін 

А, внаслідок низької активності каротиндіоксигенази [715]. Тому в останній місяць 

поросності та у перший місяць лактації свиноматкам необхідно вводити вітамін А.  

Авітаміноз повністю не компенсують його ін’єкційні олійні розчини, які 

характеризуються низькою біодоступністю, а при внутрішньом’язовому введенні 

відбувається їх локальне купірування і, не будучи зв’язаним з протеїном-

переносником, вітамін А швидко розщеплюється [498]. У крові ретинол зв’язує 

ретинолзв’язуючий протеїн, який циркулює у комплексі з транспортуючим 

тироксин трансретиніном. Транспорт ретинолу в клітини-мішені відбувається при 

взаємодії ретинолзв’язуючого протеїну з рецептором на плазматичній мембрані. У 

клітині ретинол еcтерифікується до ретиніл-еcтеру ретинілеcтерсинтетазою і 

гідролізується ретинілеcтергідролазою. Він може окиснюватись до ретинілальдегіду 

та до ретиноєвої кислоти, які каталізують альдегідоксидаза і алкогольдегідрогеназа. 

У присутності NADH ретинілальдегід відновлюється до ретинолу за участю 
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цинквмісної ретинальдегідроредуктази. Ретиноєва кислота зв’язується у печінці з 

глюкуроновою кислотою, надходить з жовчю в кишечник й екскретується з калом 

чи виділяється з сечею у вигляді дериватів з короткими боковими ланцюгами. 

Вітаміни А та Е беруть участь у регуляції інтенсивності процесів ПОЛ, 

знешкодженні вільних радикалів [621]. Механізм їх антиоксидантної дії полягає у 

зниженні рівня вільного Оксигену й стимулюванні процесів окиснення і 

фосфорилювання [200, 1169]. Ретинол завдяки наявним у його молекулі подвійним 

зв’язкам впливає на метаболізм мембранних фосфоліпідів і окисно-відновні реакції. 

Його дія пов’язана з обміном тіолових сполук, інгібуванням перетворення 

сульфгідрильних груп у дисульфідні, нормалізацією функціонально-структурних 

властивостей мембран, зниженням їх мікров’язкості [1324]. За дефіциту ретинолу в 

організмі знижується активність сукцинатдегідрогенази, цитохромоксидази і каталази. 

Вітамін D3 синтезується в шкірі під дією ультрафіолетових променів, здатних 

підвищити його вміст у крові вдвічі. Особливо він необхідний новонародженим 

поросятам, адже їх основна потреба в цьому вітаміні забезпечується за рахунок 

молозива й молока. Активна форма вітаміну D3 — 1,25(OH)2D3 регулює природну 

резистентність і специфічний імунітет, стимулює проліферацію лімфоцитів 

конканаваліном, індукує експресію гена кателіцидину й IL-1 [1192]. Вітамін D3 

сприяє збільшенню кількості фагоцитів, синтезу IFN і активності Т-лімфоцитів, 

стимулює ензимні системи, залучені у генерацію в імунокомпетентних клітинах 

АФО [738, 1025]. Цей вітамін сприяє засвоєнню Магнію, Кальцію і Купруму [880]. 

1,25(OH)2D3 виявляє антиоксидантну дію, активуючи глутамілтранспептидазу, 

яка знижує експресію і-NOS і є ключовим ензимом у синтезі глутатіону [653], 

регулює проліферацію Тh1, стимулює продукцію Тh2 цитокінів (IL-4 й TGF-β1), 

експресію нервового фактора росту-β (NGF), попереджує апоптоз [1151, 1265, 1315]. 

У 5 % активованих Т-лімфоцитів і 95 % В-лімфоцитів ідентифіковано рецептори до 

1,25(OH)2D3 [1124]. Специфічні рецепторні протеїни до 1,25(OH)2D3 виявлено у 

незрілих клітинах тимуса, невелика їх кількість є в моноцитів і макрофагів, 

значна — у СD8+ й СD4+. Вітамін-D3-гідроксилазна активність імунокомпетентних 

клітин дозволяє їм продукувати гормонально-активні форми вітаміну D3. 
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Активовані макрофаги експресують рецептори до вітаміну D3, моноцити і 

лімфоцити — рецепторний протеїн (50 кДа), а лімфоцити — цитозольний протеїн 

(80 кДа) [1099]. Сигнали цих протеїнів діють на TGF, який регулює диференціацію і 

дозрівання попередників стовбурових клітин, моноцитів, макрофагів та лімфоцитів, 

здатних синтезувати цитокіни, фактори росту і Са-залежні медіатори імуногенезу. 

Підвищення рівня Са
2+

 забезпечує процесинг і презентацію антигену й кінцеві стадії 

активації Т-лімфоцитів, які відображають стимуляцію генів до IL-2 і його рецепторів. 

Вітамін D3 і його метаболіти підвищують активність макрофагів й нейтрофілів 

у кістковому мозку, а їх дефіцит призводить до імунних дисфункцій, порушення 

антигенспецифічної відповіді. Дія 1,25(OH)2D3 на трансформацію моноцитів у 

макрофаги включає синтез цАМФ. Він пригнічує експресію рецепторів до 

трансферину на макрофагах і забезпечує диференціювання промієлоцитів НL-60 у ці 

клітини [327]. Разом з IFN він потенціює експресію АР-1, що підвищує в макрофагах 

активність молекул МНС ІІ. 1,25(ОН)2D3 посилює природну резистентність шляхом 

експресії антимікробних пептидів і сприяє розпізнаванню мікробних компонентів 

через TLR2-рецептори макрофагів, індукує регуляторні Т-клітини й протизапальну 

відповідь через IL-10. Активація за дії 1,25(ОН)2D3 імунної відповіді, асоційованої з 

Th2-типу, слугує вакцинним ад’ювантом гуморальної ланки специфічного імунітету. 

Вітамін D3 модулює проліферацію Т-лімфоцитів, інгібує утворення СD23+ і 

диференціацію В-лімфоцитів у плазматичні клітини. Він пригнічує синтез TNF-α,  

IL-12 та γ-IFN, підвищує рівень у сироватці крові IL-4, IL-13 і TGF [115]. Вітамін D3 

збільшує вміст Ig G та Ig A і ФА гранулоцитів [738]. Кальцитріол запобігає надмірній 

експресії запальних цитокінів і підвищує вірогідність «респіраторного вибуху» у 

фагоцитів. Високий рівень вітаміну D3 попереджує розвиток Th1-зумовленого 

автоімунного процесу й забезпечує імунну толерантність, пригнічує Тh1, індукує Тh2. 

Він проявляє імуносупресивний вплив: інгібує проліферацію Т- і В-лімфоцитів, 

індукує апоптоз, утворення IL-2, Ig M, Ig G, цитотоксичних Т-лімфоцитів та В-клітин 

пам’яті, зменшує кількість СD40, СD80, СD86 і молекул МНС ІІ [741]. 

Дефіцит вітаміну D3 супроводжується зміною проникності клітинних 

мембран, зниженням утворення кальційзв’язуючого протеїну, рівня в організмі 
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Кальцію і Фосфору, включенням неорганічного Фосфору в фосфоліпіди [456]. 

Введення тваринам вітаміну D3 чи 1,25(ОН)2D3 інгібує синтез паратгормону, дія 

якого полягає у збільшенні концентрації Ca
2+

 і синтезу в С-клітинах щитоподібної 

залози кальцитоніну, що інгібує резорбцію кісток й знижує рівень Ca
2+

 [753]. 

У крові вітамін D3 і його метаболіти циркулюють у комплексі з D-зв’язуючим 

протеїном. У печінці під впливом D3-25-гідроксилази С-25 боковий ланцюг вітаміну 

D3 гідроксилюється. 1α і 25-гідроксилювання призводить до зростання у 100 разів 

біологічної дії 1,25(ОН)2D3, порівняно з 25ОНD3. 25-D3-1α-гідроксилаза, яка 

каталізує гідроксилювання 25ОНD3 у кільці А при С-1, є лише у нирках і в плаценті. 

Найактивнішим компонентом неензимної ланки САЗ є токоферол, він 

забезпечує 60 % дії жиророзчинних антиоксидантів [10, 665, 900]. Вітамін Е є 

обов’язковим функціональним компонентом і стимулятором селен-протеїнового 

комплексу, впливає на синтез гему, утворення коензимної форми вітаміну В12 [861]. 

Токофероли (α-, γ-токофероли, токотрієноли), їх комплекси з Селеном, селензалежна 

ГП та фосфоліпідглутатіонпероксидаза, відіграють ключову роль у захисті клітинного 

генома від ушкодження вільними радикалами і пероксидами [1262].  

Молекули вітаміну Е локалізуються всередині ліпопротеїдних мембран клітин 

й субклітинних органел, в основному мітохондрій і мікросом [1088, 1185, 1335]. У 

цитоплазмі наявні три токоферолзв’язуючі протеїни [1039]. Завдяки ліпофільності й 

наявності бокового ізопренового ланцюга, що відповідає довжині жирнокислотних 

залишків фосфоліпідів (ФЛ), токоферол утворює комплекси з метильними групами 

бокових ланцюгів і подвійними зв’язками жирних кислот [1009, 1047, 1125, 1144]. 

Будучи донатором Гідрогену, він може ініціювати ланцюгову реакцію пероксидації 

ліпідів, а виконуючи функцію його транспортера — інгібує процеси ПОЛ шляхом 

передачі протону. Вітамін Е зв’язує Гідроген з утворенням ГПЛ і стабільного  

d,l-α-токофероксил-радикалу. Гідроксильна група його бензольного ядра підтримує 

функціональну цілісність внутрішньої цитоплазматичної мембрани й активність 

міофібрилярної транспортної Na-K-АТФ-ази і цитохром-С-оксидази [989]. Він 

розриває ланцюг вільнорадикального окиснення шляхом нейтралізації вільних 

радикалів у момент утворення, підвищує рівень ВГ [259]. Стереоелектронні 
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властивості хроматинової структури зумовлюють високу реакційну здатність 

токоферолу — одна його молекула знешкоджує два вільні радикали. Існує фактор 

протеїнової природи, який каталізує реакцію α-токофероксил-радикалу з ВГ. 

За дії супероксидного аніону вміст вітаміну Е швидко зменшується й він 

окиснюється з утворенням вільних радикалів. Взаємодіючи з пероксидами  

α-токоферол перетворюється в α-Тс-О-радикал, який за рахунок розкривання 

піранового циклу і внутрішньомолекулярного перегрупування трансформується в  

С-центровані інтермедіати, що окиснюють біосубстрати [684, 1273]. Метаболізм 

токоферолу полягає в окисненні до токоферолхінону й відновленні до гідрохінону, 

частина якого зв’язується з глюкуроновою кислотою й виділяється з жовчю, а 

частина — розщеплюється до α-токоферинової кислоти і виводиться з сечею. 

Вітамін Е є основним чинником резистентності еритроцитів до гемолітичних 

токсинів й детоксикантом синглетного Оксигену. Цей процес включає два типи 

реакцій: фізичне гасіння і хімічну взаємодію з окисненням α-токоферолу. 

Токоферол — природний імуномодулятор, який стимулює гуморальний і 

клітинно-опосередкований імунітет. Він збільшує кількість лейкоцитів, Т- та  

В-лімфоцитів, підвищує РБТЛ, продукцію IL-2, активність кілерів і Т-хелперів, 

синтез антитіл до деяких антигенів, зменшує кількість Т-супресорів, інгібує ріст 

пухлин. Токоферол підвищує рівень сумарних та індивідуальних лейкотрієнів і 

активність глутатіон-S-трансферази, що свідчить про його вплив на  

5-ліпооксигеназний шлях метаболізму арахідонової кислоти й на кінцевий спектр 

лейкотрієнів [770]. Активація моноцитів з утворенням IL-1 опосередковується 

внутрішньоклітинною 5-ліпооксигеназою, а токоферол є її прямим блокатором 

[870]. Властивість α-токоферолу пригнічувати продукцію IL-1 відіграє захисну роль, 

оскільки обмежує прояв місцевої і загальної запальної реакції. Він бере участь у 

регуляції процесів апоптозу, агрегації й адгезії, модулює гени, які відповідають за 

транскрипцію α-ТТР, α-тропоміозину, активність металопротеїнази-19 і колагенази 

[1170, 1328]. Парентеральне введення вітаміну Е сприяє підвищенню активності 

нейтрофілів і макрофагів, рівня Ig М у молозиві свиноматок та крові поросят [128], а 

його дефіцит пригнічує імунну реактивність [196]. 
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Завдяки здатності підвищувати бар’єрну функцію епітелію, стимулювати 

імунні й антиоксидантні процеси вітамін А у комплексі з вітамінами D3 та Е можуть 

бути ефективним способом запобігання стресам й імунодефіцитам у свиней. 

1.4.2. Роль L-аргініну. Встановлено багатовекторні зв’язки L-аргініну з 

імунною реактивністю. Він володіє імунотропним впливом, стимулює антиген-

специфічний імунітет у слизових оболонках, мітоген-індуковану проліферацію 

лімфоцитів у Пейєрових бляшках [80, 401]. Його введення позитивно впливає на 

динаміку при опіках, сепсисі та стресі, кінетику IL-2 і масу тимуса. L-аргінін знижує 

рівень у крові циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), забезпечує оптимальне 

співвідношення прозапальних і протизапальних цитокінів, усуває імунодефіцитні 

стани [632, 806].  

L-аргінін посилює проліферацію Т- і В-лімфоцитів, їх рецепторну активність, 

індукує мітогенез й диференціацію Т-хелперів і Т-супресорів [1345]. Максимальна 

проліферація Т-лімфоцитів спостерігається при вмісті в середовищі L-аргініну до 

100 мкмоль/л, вищий рівень не збільшує проліферацію, а дефіцит викликає 

редукцію рецепторів на поверхні їх мембран [1283]. У концентрації 150 ммоль/л він 

модулює експресію рецептора CD3+ [937]. З плазми крові у цитоплазму лімфоцитів 

аргінін надходить завдяки мембранному катіонному транспортеру САТ-2 [1041]. 

L-аргінін активує натуральні та лімфокінактивовані кілери, фагоцитоз 

нейтрофільних гранулоцитів, підвищує цитотоксичність моноцитів і кілінг 

макрофагами онкоклітин. Він потенціює цитопротекторні механізми і проявляє 

інгібуючий вплив на NАDPН-залежну макрофагальну продукцію АФО [67, 1233]. 

Макрофаги експресують аденозинові рецептори А1, А2А, А2В, А3 підтипів [1115]. 

Підвищення макрофагальної продукції NO під впливом L-аргініну активує А1 та 

інгібує А2 рецептори, що відповідно посилює Fcγ-залежний фагоцитоз макрофагів і 

внутрішньоклітинний кілінг бактерій. «Респіраторний вибух» фагоцитів зумовлений 

активацією А2-рецепторів, а посилення генерації NO відбувається за умов 

стимулювання А2B підтипу [66, 1342]. Це забезпечує імуностимулювальну дію  

L-аргініну, асоційовану з підвищенням бактерицидної активності. Протимікробний 

вплив аргініну зумовлений його приналежністю до найбільш поляризованих 

http://library.zsmu.edu.ua/CGI/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E.%20%D0%91.


51 

амінокислот, а стінки бактерій несуть негативний заряд. Полярність бокового 

ланцюга аргініну складає +20,0. Оскільки мембрани тварин нейтральні — аргінін не 

спричиняє негативного впливу на організм, але змінює структуру й проникність 

бактеріальних стінок, що згубно діє на стійкі до антибіотиків мікроорганізми. 

Опосередковано через синтезований в мітохондріях NO L-аргінін бере участь 

у процесах енергозабезпечення, шляхом інгібування активності цитохром  

с-оксидази забезпечує використання Оксигену і утворення АТФ на підвищені запити 

клітин за динамічних навантажень [1035, 1243]. Введення L-аргініну за умов стресу 

сприяє підвищенню у крові концентрації лактату. Водночас NO виступає 

акцептором електронів, що забезпечує енергосинтезувальну функцію дихального 

ланцюга з залученням відновлених еквівалентів, які надходять трансаміназними 

шляхами, внаслідок використання пірувату [1363]. L-аргінін нормалізує активність 

трансаміназ, гексокінази, фосфофруктокінази і піруваткінази, слугує субстратом для 

синтезу орнітину, проліну, глутамату, поліамінів, креатину й агматину [726, 1242].  

Існує можливість зміни антиоксидантно-прооксидантної рівноваги за участю 

L-аргініну шляхом впливу на протеїновий обмін, індукцію цитохрому Р-450 й 

запобігання апоптозу [81]. Він володіє мембраностабілізуючою, антигіпоксичною, 

антиоксидантною і дезінтоксикаційною активністю [955]. За дії аргініну 

пригнічується виділення супероксид-аніону [158]. Активація синтезу NO введенням 

L-аргініну різноспрямовано впливає на ензими глутатіонової ланки у печінці й 

міокарді тварин — підвищує активність ГП і знижує активність глутатіонредуктази 

(ГР), незалежно від вікового критерію [388, 976]. 

Метаболізм L-аргініну відбувається окисним і неокисним шляхами. За 

окисного NO-синтазного шляху з L-аргініну в присутності NOS синтезується NO і 

L-цитрулін [1371]. Спочатку він гідроксилюється в N-гідрокси-L-аргінін з 

наступним окисненням до NO і L-цитруліну [7, 641, 1006]. Внаслідок неокисного 

аргіназного шляху за участю аргінази відбувається гідролітичне розщеплення 

аргініну до орнітину та сечовини [666]. Цей шлях інтенсивніший й індукується 

цитокінами і бактеріальними ендотоксинами. 
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Аргіназа є майже в усіх клітинах, які містять мітохондрії, немає її в клітинах 

плаценти свиней і ентероцитах поросят, що споживають молоко. В організмі є дві 

ізоформи цього ензиму: аргіназа І і ІІ. Орнітиновий цикл проходить за участю 

аргінази I (цитозольної), наявної в клітинах ендотелію, макрофагах і цитоплазмі 

гепатоцитів [803]. Вона активується під впливом IL-4, IL-13, лізофосфатидилхоліну і 

ТGF-β. Індукція аргінази I підвищує конвертування аргініну в пролін і продукцію 

поліамінів [1233]. Натомість аргіназа II експресується окисненими ліпопротеїдами 

низької щільності, її роль полягає у регуляції доступності L-аргініну для інших 

шляхів його катаболізму, окрім циклу сечовини [31]. Зростання активності аргінази 

знижує рівень L-аргініну в циркулюючій крові й синтез NO [1222, 1382]. 

У макрофагах й інших клітинах активація і-NOS супроводжується 

індукуванням аргінінсукцинатсинтази, яка забезпечує синтез аргініну. Основний 

синтез L-аргініну в дорослих тварин відбувається у нирках з L-цитруліну, який 

утворюється за участю NOS і диметиларгінін-диметиламіногідролази у тонкому 

кишечнику й виділяється в системний кровообіг, звідки поступає у нирки [1371]. 

Екскреція L-аргініну нирками відіграє незначну роль в його елімінації. L-аргінін 

фільтрується у ниркових клубочках і практично повністю (>99 %) реабсорбується в 

проксимальних канальцях та тонкій частині петлі Генле [1299].  

L-аргінін, який не метаболізується до орнітину, може використовуватись 

одним з 4 ензимів: NOS з утворенням NO, аргініл-tRNA-синтетазою з утворенням 

аргініл-tRNA (попередника протеїнів), аргініндекарбоксилазою з утворенням 

агматину чи аргінін-гліцинамідинотрансферазою з утворенням креатину [837]. 

L-аргінін посилює секрецію інсуліну, соматотропіну, гонадотропіну і 

пролактину й перешкоджає окисненню ліпопротеїдів низької щільності [993]. 

Водночас окиснений ХС ліпопротеїдів низької щільності підвищує експресію 

аргінази й знижує активність e-NOS, а введення аргініну зменшує вміст у крові ТГ, 

відновлює функції біомембран, у тому числі мембранозв’язаних рецепторів [1301]. 

Аргінін покращує розчинність лікарських форм, а також може застосовуватись 

в якості допоміжної речовини для підвищення стабільності й тривалості їх дії [7]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
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1.4.3. Роль Mg, Zn, Co і Se. Одним із найважливіших макроелементів у 

організмі тварин й другим після Калію за вмістом у клітинах є Магній. Він сприяє 

вивільненню й дії медіаторів і гормонів, бере участь у генерації енергетичного 

потенціалу в мітохондріях, нервових та м’язових клітинах [32]. Магній є 

універсальним регулятором біохімічних та фізіологічних процесів, кофактором 

300 ензиматичних реакцій енергетичного метаболізму, синтезу протеїнів і 

нуклеїнових кислот. Іони Mg
2+

 стимулюють спонтанне об’єднання і-РНК з вільними 

рибосомами, що надає їм біосинтетичної активності [271]. Магній забезпечує 

функціональну здатність нервово-м’язового апарату, є компонентом міозину, 

входить до складу кісток (1,5 % мінеральних речовин у кістках становить Mg) [1287, 

1385]. Він активує Фосфор і його органічні сполуки, підтримує кислотно-лужну 

рівновагу та осмотичний тиск у рідинах і тканинах. Магній є позаклітинним іоном, 

наявним в ензимах, які пов’язані з перенесенням фосфатів. 

Магній регулює гліколіз, зменшує вміст лактату [5]. Всередині клітинних 

структур 95–98 % Магнію зв’язано з АТФ у вигляді комплексу Mg
2+

-АТФ. 

Підвищення рівня внутрішньоклітинного Магнію збільшує буферизацію Кальцію 

всередині мітохондрій і перешкоджає виснаженню клітинних запасів АТФ. Він 

виступає антагоністом Кальцію на рівні мембранних каналів і всередині клітин, 

регулює трансмембранне перенесення його іонів [279, 1103]. Іони Mg
2+

 стабілізують 

всі типи NMDA-рецепторів, які контролюють роботу вольтаж-залежного іонного 

каналу для Ca
2+

, Na
+
, К

+
 [1370]. Від Магнію залежить фіксація К

+
 у клітинах, адже 

він підтримує поляризацію клітинних мембран, впливає на їхню проникність 

шляхом зв’язування негативно заряджених карбоксильних груп [943]. 

За межами клітин Мg
2+

 блокує нейросинаптичні імпульси, перешкоджаючи 

виділенню ацетилхоліну, а також впливає на продукцію клітинами мозкового шару 

надниркових залоз катехоламінів [740]. За умов стресу дефіцит Магнію спричиняє 

розвиток інсулінорезистентності й метаболічного синдрому [1107, 1119, 1206]. 

Підвищення його внутрішньоклітинного рівня супроводжується відновленням 

чутливості периферичних тканин до інсуліну і зниженням глікемії. Він модулює 
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трансмембранний транспорт глюкози в м’язову тканину, гепатоцити, нейрони, 

клітини плаценти, а також в усі АТФ-вмісні насичені мітохондріями клітини [1197]. 

Іони Магнію одночасно активують клітинну і гуморальну ланки природної 

резистентності організму шляхом участі в імунній відповіді в якості кофактора у 

синтезі Ig, антитілозалежному цитолізі, зв’язуванні лімфоцитів з Ig M, реакції 

макрофагів на лімфокіни [1329]. Магній необхідний для формування тимуса, 

взаємодії Т-хелперів з В-лімфоцитами і субстанцій Р з лімфобластами. Він 

залучений в утворення молекул адгезії, у взаємодію фагоцита і об’єкта фагоцитозу, 

входить до складу пропердинової системи. У присутності іонів Mg
2+

 утворюється 

комплекс C3b з фактором В. C3b запускає альтернативний шлях активації 

комплементу. Магній бере участь і в класичному шляху активації комплементу, в 

утворенні C4b2a компексу, який володіє конвертазною активністю щодо С3 [943]. 

Потреба у Магнії зростає у період вагітності та лактації, при фізичних 

навантаженнях і нервовому напруженні. Гіпомагнемія порушує обмін речовин в 

організмі тварин, призводить до дефіциту Цинку, Купруму, Кальцію, Калію й їх 

заміщення важкими металами: Плюмбумом, Кадмієм, Алюмінієм [1353]. Нестача 

Магнію знижує синтез Ig G, диференціювання Т-кілерів у зрілі ефектори, а тривалий 

дефіцит спричиняє еозинофілію, атрофію тимуса, підвищення рівня гістаміну, ХС і 

ТГ [1221]. Його дефіцит підвищує продукцію АФО, збільшує вміст пероксинітриту, 

знижує активність СОД і ГП, а його введення інгібує утворення вільних радикалів й 

модулює рівень внутрішньоклітинного NO [1059, 1272]. Дефіцит Магнію асоціюється 

зі зниженням активності лецитин-холестерол-амінотрансферази, ліпопротеїнліпази, 

підвищенням активності 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктази. 

Широким спектром дії на біохімічні процеси, природну резистентність і обмін 

речовин в організмі тварин та їх стресостійкість володіє Цинк. Він має найбільш 

специфічний і найвагоміший вплив на імунну систему, відіграє ключову роль у 

димеризації IFN, є структурним компонентом IL-2, стимулює Т-ефектори, процеси 

антитілогенезу і гіперчутливості сповільненого типу, прискорює РБТЛ [449]. У 

функціональній активності Т- і В-лімфоцитів важливе значення має цинквмісний 

ензим нуклеозидфосфорилаза. Цинк регулює експресію генів, процеси проліферації 
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і диференціації, характеризується антиоксидантними, цито- та імунопротекторними 

властивостями [40, 157, 444, 926]. Він накопичується у секреторних гранулах 

нейтрофілів, завдяки чому підвищує їх ФА [1044, 1189]. У крові 75 % Цинку 

міститься в еритроцитах, 22 % — у плазмі й 3 % — у лейкоцитах. За даними [1132], 

у плазмі крові в зв’язаній з альбуміном формі, необхідній для швидкого 

забезпечення потреб організму в Цинку, виявляється 0,1 % від його загального 

вмісту. У клітинах Цинк частково акумулюється в складі металотіонеїнів, які за 

умов стресу проявляють імуномодулюючий ефект і хемотаксичну активність 

стосовно лейкоцитів [1140, 1182]. 

Цинк сприяє засвоєнню каротиноїдів і синтезу вітамінів А та В12, проявляє 

синергічну дію щодо вітамінів Е і D3, регулює обмін Кальцію та Купруму, знижує 

дію адреналіну, входить до складу інсуліну, глюкагону, фолікуліну, тестостерону і 

пролактину. Він підвищує концентрацію інсуліну в інсулінпродукуючих клітинах 

підшлункової залози [2]. Вміст Цинку в панкреатичних острівцях і гіпокампі 

свідчить про його участь в нейрогуморальних і клітинно-молекулярних механізмах 

розвитку загального адаптивного синдрому [177]. Він входить до складу тимуліну, є 

його кофактором і необхідним елементом у перетворенні претимуліну в тимулін.  

Цинк пов’язують з синтезом протеїнів, а також з властивістю стимулювати 

ріст і розвиток тварин, впливати на процеси запліднення й розмноження. Цинквмісні 

ензими активують відновні процеси й сприяють біосинтезу нуклеїнових кислот. Цей 

мікроелемент у крові утворює сполуки з альбумінами і глобулінами й міцні зв’язки 

в металоензимах, а також підтримує активність більш, ніж 200 ензимів [510].  

Цинк стабілізує клітинні мембрани шляхом утворення містків між лігандними 

групами мембран й внаслідок антиоксидантної активності [910]. Його добавки 

сприяють збільшенню вмісту поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) у мембранах 

еритроцитів, зменшенню вмісту ГПЛ у тканинах й підвищенню активності ГП [204, 

761]. У цитоплазмі клітин він входить до активного центру Zn, Сu-залежної СОД. 

За дефіциту Цинку в крові поросят зменшується кількість еритроцитів та 

лейкоцитів, рівень антитіл, БАСК і ЛАСК [827]. Його нестача призводить до 

гіпоплазії тимуса, селезінки, мигдаликів і лімфоїдних утворень кишечника, а 
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тривалий дефіцит викликає їх атрофію. Дефіцит Цинку зменшує у периферичних 

лімфоїдних тканинах кількість Т-лімфоцитів, знижує реакцію на фітогемаглютинін 

(ФГА) і коканавалін А. Регресія Т-лімфоцитів й інгібування їх цитотоксичності та 

гіперчутливості сповільненого типу спричиняє розвиток вторинних імунодефіцитів. 

Цинкзалежне порушення процесів Т-клітинного імунітету пов’язане з дією 

глюкокортикоїдів. B-лімфоцити менш чутливі до його дефіциту, свідченням цього є 

нижчі концентрації Цинку в цих клітинах. Навіть незначне зниження рівня 

циркулюючого в крові Цинку блокує перехід фаз клітинного циклу й 

супроводжується зменшенням синтезу Т-лімфоцитами цитокінів [320].  

Дефіцит Цинку і вітаміну А порушує мітоген- та антиген-індукований синтез 

ДНК, призводить до збільшення кількості недиференційованих клітин, зниження 

співвідношення Т-лімфоцитів до В-лімфоцитів й рівня Ig G, Ig A і Ig M [75, 725]. 

Нестача Цинку, вітамінів А і D3 знижує диференціювання Т-кілерів й не впливає на 

їх проліферативну активність, додавання ж Цинку посилює функцію NK-клітин 

[497]. Іони Zn
2+

 пригнічують радикал-індукований апоптоз у клітинних системах, а 

їх низькі концентрації спричиняють апоптоз CD4+/CD8+, інгібують Th1-відповідь за 

рахунок зниження продукції γ-IFN, TNF-α і IL-2, що порушує активність 

гуморальної ланки імунітету та контроль за виділенням базофілами гістаміну [381]. 

За його нестачі знижується співвідношення CD4+/CD8+, синтез IL-1 i IL-6, 

зменшується експресія молекул МНС на макрофагах [1201]. У свиней дефіцит 

Цинку виникає за високого рівня в кормах Кальцію, Фосфору, фітинової кислоти, 

фітатів, аргініну, клітковини і жирів. Хронічний стрес супроводжується зменшенням 

в організмі вмісту Цинку, а гострий стресовий стан викликає його накопичення [179]. 

Постійною складовою організму є Кобальт. Він впливає на активність 

гідролітичних ензимів, необхідний у регуляції мінерального і вуглеводного обміну, 

для внутрішньоутробного розвитку плодів [201]. Кобальт сприяє збільшенню в крові 

кількості лейкоцитів і ФА нейтрофілів [786, 1372]. Біологічна активність Кобальту 

зумовлена присутністю його коензимних форм у молекулі вітаміну В12 і у 

транскарбоксилазі. Кобальтвмісні сполуки посилюють ендогенний синтез цього 
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вітаміну та його депонування у тканинах. Половина наявного в організмі Кобальту 

знаходиться в печінці у вигляді вітаміну В12, а за його дефіциту — майже весь.  

Засвоєння Кобальту підвищує вітамін D3, Магній і Манган, а він сприяє 

засвоєнню вітамінів А, Е та С. Каталізуючи окисно-відновні реакції, він збільшує 

використання Феруму в синтезі гемоглобіну [47]. Кобальт позитивно впливає на 

асиміляцію сполук Нітрогену, активує використання амінокислот, підвищує синтез 

нуклеїнових кислот і м’язових протеїнів. У крові Кобальт перебуває у зв’язній з 

альбуміном формі, в еритроцитах його концентрація вища, ніж у плазмі. Він 

прискорює дозрівання клітин еритроїдного ряду і вихід зрілих еритроцитів у кров. 

Сполуки Кобальту сприяють зміні фізико-хімічних властивостей еритроцитів, 

впливають на кровотворні функції кісткового мозку [686]. Одним з можливих 

механізмів стимуляції еритропоезу є вплив Кобальту на утворення еритропоетину 

шляхом блокування SH-груп оксидоредуктаз [1319]. 

Іони Кобальту беруть участь у реакціях гліколізу та циклу трикарбонових 

кислот, активують дипептидазу, фосфатазу, аргіназу і каталазу, інгібують уреазну та 

цитохромоксидазну активності [860]. Він є коензимом метилмалоніл-СоА-мутази, 

рибонуклеозидтрифосфатредуктази, метилтрансферази, пірофосфатази, пептидази, 

входить до складу активного центру метилмалоніл-СоА-карбоксилтрансферази і 

пропіоніл-СоА-карбоксилази. Кобальт послаблює гіпертензивну дію адреналіну, 

сприяє утворенню інсуліну [647, 1372]. Впливаючи на синтез тиреоїдних гормонів, 

він підвищує імунобіологічну реактивність й стійкість до збудників захворювань, а 

шляхом посилення біосинтезу вітаміну В12 — стимулює ріст і розвиток тварин [423].  

Кобальт інгібує окиснювальні процеси в тканинах [47, 735]. Водночас значні 

його кількості викликають порушення рівноваги між АФО і САЗ, що 

супроводжується активацією ланцюгових реакцій окиснення ліпідів [747]. Великі 

кількості Кобальту проявляють цитотоксичний вплив на мітохондрії клітин, 

інгібують синтез ДНК у лімфоцитах й індукують апоптоз [494, 1210]. 

Прооксидантна роль Кобальту за цих умов пов’язана з його здатністю взаємодіяти з 

АФО, активувати ензимні системи їх генерації, індукувати синтез прозапальних 

цитокінів, зокрема TNF-α і IL-1 [305, 747]. Ініційований парентеральним введенням 
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Кобальту оксидативний стрес підвищує активність протеаз, внаслідок лабіалізації 

мембран лізосом і стимулювання нейтрофілів й макрофагів [305]. При цьому 

індукуються протеїнкінази С, НАDР-залежні дегідрогенази і ксантиноксидази, 

інгібується цитохром Р-450, знижується концентрація S-нітрозотіолів [151]. 

Особливе значення для тварин представляє есенціальний мікроелемент Селен. 

Він володіє високою біологічною активністю, сприяє інтенсифікації обміну речовин, 

засвоєнню в організмі вітамінів А, Е, С, а його дефіцит викликає післяродові 

ускладнення й патологію печінки [57]. Дефіцит Селену в організмі свиноматок 

спричиняє загибель до 70 % новонароджених поросят [60]. Він входить до складу 

ензимів і гормонів, задіяний в імунних реакціях, регенеративних процесах, бере 

участь у передачі імпульсів у центральній нервовій системі [58, 362, 394, 792]. 

Основною властивістю Селену є його участь у функціонувані антиоксидантних 

ензимів: ГП, селен-залежної пероксидази нейтрофілів, тіоредоксинредуктази, 

гліцинредуктази [805]. Sе та вітаміни А, Е і С є головними компонентами САЗ 

організму [473]. Атом Селену може замінити 700–1000 молекул вітаміну Е, а 

антиоксидантна активність селенвмісних протеїнів у 500 разів вища, ніж вітаміну Е.  

В організмі Селен міститься у комплексі з метіоніном і цистеїном. 

Селенметіонін не синтезується в організмі, а слугує в якості нерегульованого депо 

Селену. Селенцистеїн бере участь в утворенні активного центру селенвмісних 

протеїнів Р10, Р12, W, T, X, N, йодтироніндейодиназ, ГП і ГР [1330]. Селен 

включається до складу ГП у формі цистеїнового залишку, який кодується триплетом 

ТГА. Транспортування Селену через клітинні мембрани відбувається шляхом 

неензимної реакції з ВГ з утворенням селенглутатіону, який є субстратом для 

глутамілтрансферази. Наявність Селену в складі 5-дейодинази, що каталізує реакцію 

утворення активної форми трийодтироніну з неактивної форми тироксину, свідчить 

про його вплив на механізми терморегуляції і репродуктивну здатність тварин. 

Селен підвищує імунобіологічну реактивність, стимулює імуногенез, синтез 

антитіл, впливає на клітинну і гуморальну ланки імунітету. Селенвмісні дейодинази 

тимуса відповідають за утворення й функціональну активність імунокомпетентних 

клітин. За дії Селену активується селенофосфатсинтетаза Т-лімфоцитів, яка 
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каталізує синтез селенцистеїну. Селен регулює вміст й сприяє підвищенню 

активності NK-клітин та CD4+, збільшенню на їх поверхні α- і β-субодиниць 

рецепторів до IL-2 й міграційної здатності лімфоцитів [131]. Існує корелятивна 

залежність між концентрацією в крові Селену і кількістю лімфоцитів, підвищенням 

їх активності й міграційної здатності. Хоча його транспорт здійснюють альбуміни, 

проте, його виявляють і в α- та β-глобулінових фракціях крові. Близько 70 % Селену 

міститься в формених елементах крові, а 30 % знаходиться у вільному стані.  

Корми характеризуються низьким вмістом Селену, що зумовлює гостру 

необхідність поповнення його нестачі селенвмісними добавками [673, 677]. 

Селенвмісні препарати стимулюють у крові поросят активність оксидазних ензимів, 

збільшують вміст у крові SH-груп низькомолекулярних сполук, внаслідок синтезу в 

печінці ВГ й підвищеного його транспортування в плазму крові [112]. Глутатіон і 

цистин стимулюють абсорбцію Селену з селеніту натрію, а метіонін і його аналоги — 

інгібують. Найбільший вміст Селену в тканинах є відразу після його введення, далі 

він накопичується у залозах і органах виділення [563]. Одноразове підшкірне 

введення ростучим поросятам селенвмісного препарату, дозою 0,1 мг/кг маси тіла, 

знижує рівень Селену в крові до початкового рівня на 6–10-ту добу досліджень [139]. 

Селен впливає на обмін сульфурвмісних амінокислот, вуглеводів і ліпідів, 

засвоєння вітамінів А, С, Е та К, сприяє збільшенню вмісту в крові еритроцитів і 

гемоглобіну, синтезу АТФ, регуляції окисно-відновних реакцій, активності 

фосфатаз [198, 972]. Механізм його дії полягає в формуванні активних центрів 

селенопротеїнів P і W та форміатдегідрогенази, участі у першій фазі адаптації — 

окисненні чужорідних речовин з утворенням органічних оксидів і пероксидів й 

другій фазі — зв’язуванні та виділенні активних метаболітів [331]. Селенвмісні 

препарати впливають на проліферативні процеси в Т-лімфоцитах, стимулюють 

монооксигеназну систему цитохрому Р-450 на їх плазматичній мембрані [853]. 

На клітинному рівні дефіцит Селену порушує цілісність мембран, процеси 

термінального окиснення в тканинах, викликає внутрішньоклітинне накопичення 

Кальцію, ушкодження нейтрофілів і зниження ФА, змінює метаболізм амінокислот й 

кетокислот, інгібує енергетичі процеси, підвищує титр антитіл до антигенів [28, 261, 
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334]. Його нестача впливає на ксенобіотичну функцію печінки, призводить до її 

дистрофії, білом’язової хвороби, дефіциту вітаміну Е, анемії, гемолізу еритроцитів, 

порушення синтезу гемвмісних ензимів [26, 649, 705]. Нестача Селену 

(«шовковицеподібна хвороба серця») як і його надлишок («лужна хвороба», 

селеноз) є основними причинами народження мертвих й слабких поросят [59]. 

Загалом, використання макро- та мікроелементів є ефективною альтернативою 

традиційним підходам щодо профілактики порушень метаболізму і системних 

захворювань тварин, оскільки їхня дія спрямована на нормалізацію біосинтетичних 

процесів у організмі, мобілізацію захисних факторів імунної системи та 

інтенсифікацію репаративних процесів у тканинах [895]. 

 

1.5. Вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Mg, Zn, Co і Se на ріст й 

збереженість свиней 

Промислова технологія ведення свинарства супроводжується низкою 

об’єктивних чинників, які негативно впливають на гомеостаз в організмі свиней, 

при цьому поживні речовини витрачаються на пластичне і енергетичне забезпечення 

захисно-адаптивних реакцій, що спричиняє відставання в рості й розвитку, 

призводить до захворювань і зниження продуктивності. Інтенсивний метаболізм, 

формування органів і систем у плодів та підсисних поросят зумовлює їх особливу 

чутливість до дії екзогенних чинників. Продуктивність свиней на 87 % залежить від 

зовнішніх чинників і лише на 13 % — від генетичного потенціалу [180, 905]. 

У процесі росту збільшується маса тіла поросят за рахунок переважання 

процесів асиміляції. У перші 8 діб життя маса тіла поросят подвоюється, а до  

2-місячного віку збільшується в 15–20 разів [879]. Поросята з більшою інтенсивністю 

росту в підсисний період і впродовж відлучення характеризуються вищими 

середньодобовими приростами [255]. До 30-добового віку в поросят слабо 

виражений статевий диморфізм, тому свинки і кабанчики мають майже однакову 

масу тіла, а в 60-добовому віці кабанчики випереджають свинок на 10–12 %. 

Нормальним вважається збільшення маси тіла поросят від народження до  

2-місячного віку в 15–16 разів, до 6-місячного — в 50–60 разів, а до 12-місячного — 
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в 120 разів. При народженні поросят з масою тіла 0,6 кг загибель становить 98 %, 

0,8 кг — 60 %, 0,8–1,0 кг — 25 %, 1,0–1,2 кг — 10–15 %, понад 1,2 кг — 5–8 %.  

Важливим виробничим процесом, від якого залежить здоров’я й інтенсивність 

використання свиноматок та ефективність росту і розвитку поросят, є відлучення. 

Період відлучення знаходиться в оберненій залежності до інтенсивності використання 

свиноматок. При відлученні поросят у 60–45–30–28–10 діб кількість опоросів 

свиноматки в рік відповідно зростає до 1,8, 2,0, 2,2, 2,25 і 2,7. Тривалість лактації 60, 45 

та 30 діб знижує масу тіла свиноматок на 41, 28 і 20 кг [892]. За раннього відлучення 

поросят фізіологічне навантаження на свиноматку впродовж підсисного періоду 

зменшується. За пізнього відлучення (у 60 діб) свиноматки втрачають 25–60 кг маси 

тіла й впродовж 2–3 місяців не приходять в охоту. При відлученні в 45 діб поросята 

більше схильні до розладів травлення, ніж в 60 діб. Відлучення в 30 діб поросята 

переносять важче, ніж у 45, але свиноматки втрачають лише 15–20 кг маси тіла. 

В Україні поросят відлучають від свиноматок за наявності повноцінних 

стартових комбікормів у віці 25–35 діб, а за їх відсутності у 45–60-добовому віці. В 

Євросоюзі існує установлений мінімальний вік відлучення у 28 діб, хоча є винятки. 

Швеція і Швейцарія встановили мінімальний вік відлучення у 35 діб. Оптимальний 

вік відлучення поросят у Великобританії становить 25–35 діб. У Америці при 

виробництва свинини «status quo» цей період припадає на 3 тиждень життя поросят. 

В Азії практикують відлучення у 21–25 діб, хоча деякі виробники відлучають 

поросят пізніше. Консультант SCA NuTec, доктор Майк Варлі (Далтон, Велика 

Британія) вважає [104], що ці періоди можуть бути не оптимальними, навіть якщо 

загальноприйняті та дозволені й змінюватись залежно від ситуації в господарстві. 

У 2-місячному віці відбирають добре розвинутих, здорових поросят, з яких 

формують групу ремонтного молодняку з середньодобовими приростами 510–600 г. 

Молодняк 4-місячного віку повинен отримувати: 7,8–8,0 г Кальцію, 5,0–5,5 г 

Фосфору, 87 мг Феруму, 12 мг Купруму, 58 мг Цинку, 47 мг Марганцю, 1,2 мг 

Кобальту, 0,23 мг Йоду, 6,0–6,5 мг каротину, 0,3 тис. МО вітаміну D3, 12–15 мг 

вітаміну Е на 1 кг сухої речовини раціону. За цих умов ремонтні свинки досягають 

фізіологічної зрілості у 5–6 місяців. Найкращих свинок спаровують для визначення 
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у першому опоросі багатоплідності й молочності та перевірки їх репродуктивної 

здатності. Оптимальними показниками для свинок є 11 і більше поросят, їх маса при 

народженні понад 1,1 кг, збереженість 85 % [102]. Завдяки короткому періоду 

поросності (110–120 діб) від свиноматки отримують 2–3 опороси в рік [544]. 

За останній місяць внутрішньоутробного розвитку плід досягає половини маси 

новонародженого поросяти, що збільшує навантаження на організм свиноматки. 

Тому поросних свиноматок необхідно забезпечувати збалансованим раціоном за 

вмістом вітамінів, макро- і мікроелементів, ензимів й амінокислот [37, 133, 302, 477, 

685]. Дефіцит вітамінів, макро- і мікроелементів порушує розвиток плодів й 

виснажує материнський організм. Інтенсивність обміну Нітрогену, Кальцію, Натрію, 

Хлору, Калію, Сульфуру, Магнію, Молібдену і Мангану в міру зростання плодів 

підвищується. Збільшення маси тіла свиноматок упродовж поросності на кожних 

10 кг сприяє збільшенню маси тіла поросят при народженні на 68 г [228]. 

Ріст поросят залежить від кількості спожитого молока, вмісту в раціоні 

вітамінів і мінеральних речовин, повноцінності протеїну. Нестача вітамінів у 

організмі поросят і поросних свиноматок спричиняє порушення обміну речовин, 

гіповітамінози й зниження продуктивності [113, 377]. Найбільш критичним є 

дефіцит вітамінів А і D3 в останній місяць поросності, вітаміну Е — у період 

спаровування, першу половину поросності та підсисний період, вітаміну В12 — 

упродовж поросності й підсисного періоду. Нестача вітаміну А супроводжується 

порушенням відтворювальної функції свиней, впливає на розвиток поросят. Маса 

новонароджених поросят пов’язана з забезпеченням свиноматок цим вітаміном. 

Добова потреба свиноматок у ретинолі впродовж перших двох третин поросності 

складає 30 тис. МО. Дефіцит вітаміну Е знижує їх репродуктивну здатність й 

молочну продуктивність, викликає резорбцію ембріонів, збільшує тривалість 

пологів, що зумовлено недостатнім скороченням гладкої мускулатури матки і 

синдромом «мастит-метрит-агалактія». Нестача токоферолу у відлучених поросят 

сповільнює ріст, а на тлі дефіциту Селену викликає загибель впродовж 2–4 тижнів.  

У період відлучення близько 20 % поросят є гіпотрофіками, з них майже у 

80 % реєструють D-гіповітаміноз. Дослідження вмісту Ig G у їх крові свідчить, що 
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найбільш життєздатними є поросята з вмістом Ig G1 12,6–25,4 г/л та Ig G2 3,2–8 г/л 

[220]. Найбільше поросят-гіпотрофіків виявляють у гніздах свиноматок, в яких у 

сироватці крові зафіксований дефіцит Купруму, Феруму і Цинку.  

Як зазначає [49], внутрішньом’язове введення свиноматкам за 10 діб до 

опоросу й через 10 діб після нього вітамінів А, D3, Е у вигляді тривітаміну на 9 % 

підвищує молочність свиноматок й енергію росту поросят, а їх введення 

свиноматкам за 2 доби до відлучення поросят виявляє стимулювальний та 

синхронізуючий вплив на відтворювальні функції й підвищує їх продуктивність. 

Одноразова ін’єкція поросятам при відлученні аргініну з аспарагіновою 

кислотою на 30 % підвищує їх масу тіла і на 28,6 % середньодобові прирости [277]. 

Нестача в організмі свиней мінеральних елементів знижує інтенсивність 

метаболічних процесів, їх ріст, продуктивність і репродуктивну здатність [12, 540, 

945]. Оптимизація мінерального забезпечення свиней підвищує протеїновий, 

вуглеводний і ліпідний обмін, впливає на скороспілість (у 191–203 доби), сприяє 

раціональному використанню кормів [520]. Введення свиноматкам за місяць до 

опоросу Кальцію, Цинку, Мангану, Кобальту, Купруму, Феруму, Йоду і Селену 

сприяє народженню поросят з більшою масою тіла, зниженню в 1,4 разу рівня 

захворюваності та загибелі новонароджених поросят [965]. Застосування 

амінокислотно-вітамінно-мінеральних добавок у вирощуванні поросят після 

відлучення від свиноматок підвищує їх середньодобові прирости і масу тіла на 12–

15 % [377]. Премікси для відлучених у 26-добовому віці поросят з добавками 

вітамінів А, D3, Е, Купруму та аміналону, для відгодівельного молодняку — з 

вітамінами А, D3, Кобальтом і Купрумом, підвищують прирости маси тіла на 7–8 %, 

а їх згодовування поросним свиноматкам збільшує кількість народжених поросят до 

11, знижує число мертвонароджених з 5,61 до 2,7 % [1256]. Для підсисних 

свиноматок премікс у складі вітамінів А, D3, Е, В3, B12 і ліпоєвої кислоти сприяє 

підвищенню маси тіла поросят в 21- і 60-добовому віці відповідно на 4 і 8 %, маси 

гнізда до відлучення — на 14,2 %, збереженості поросят — на 5,7 % [689].  

Добавка 4,8 г Магнію на 1 кг сухої речовини до складу повнораціонного 

комбікорму для відгодівельних свиней віком 4–7,5 місяців забезпечує підвищення їх 
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середньодобових приростів на 22 % [528]. Добавки Цинку поросним свиноматкам 

підвищують їх багатоплідність і крупноплідність, стимулюють внутрішньоутробний 

ріст плодів [557]. Кобальт позитивно впливає на ріст і продуктивність свиней, 

покращує засвоєння в організмі вітамінів А, С, Е. Концентрація Селену в крові 0,01–

0,02 мкг/мл призводить до затримки росту поросят. А його дефіцит у свиноматок 

порушує репродуктивну здатність, молочну продуктивність, спричиняє загибель 30–

80 % поросят у перші доби після відлучення [677]. Низька репродуктивна здатність 

свиноматок за дефіциту Селену пов’язана зі зниженням синтезу PG F2a. 

Добавки натрію селеніту в кількості 0,2, 0,3 і 0,4 мг/кг сухої речовини корму, 

сприяють збільшенню середньодобових приростів поросят на 6, 7 і 11 % [677]. 

Введення свиноматкам на 32 добу поросності діацетофенонілселеніду зменшує 

кількість мертвонароджених і поросят-гіпотрофіків у 1,5 разу, збільшує вміст 

Селену в молоці в 1,8 разу, знижує післяродові ускладнення симптомокомплексом 

«метрит-мастит-агалактія» в 1,5 разу [869]. Введення поросним і лактуючим 

свиноматкам селенвмісного препарату «Selenium Yeast» підвищує їх багатоплідність 

на 6 %, масу гнізда — на 11 %, молочність — на 16 % [944]. Добавки до раціону 

свиней Селену збільшують використання поживних речовин і запаси в організмі 

Нітрогену, Кальцію та Фосфору. Введення поросятам селеніту натрію і селеданту на 

6–15 % підвищує їх середньодобові прирости [920]. Включення до раціонів Селену і 

вітаміну Е запобігає порушенню процесів охоти, овуляції і запліднення свиноматок, 

зменшує загибель поросят. Застосування свиноматкам на 85–90-ту доби поросності 

препарату «Селемаг», який містить токоферолу ацетат і натрію селеніт, в 2,1 разу 

зменшує кількість мертвонароджених поросят, у 1,3 разу — народження поросят-

гіпотрофіків і в 1,7 разу знижує відсоток післяродових захворювань [885]. 

Включення в корм для поросних і лактуючих свиноматок Біоплексу™, до 

складу якого входять: Ферум, Купрум, Манган, Цинк і Селен, сприяє збільшенню їх 

багатоплідності на 2,7 %, молочності — на 5,6 кг й підвищенню збереженості 

поросят [540]. Використання в годівлі поросят у період дорощування і відгодівлі 

ензимно-мінеральної кормової добавки у складі, г/кг: Ферум — 6,0, Купрум — 0,8, 

Цинк — 7,5, Манган — 3,5, Кобальт — 0,025, Йод — 0,025, на 16 і 14 % підвищує їх 
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середньодобові прирости [201]. Згодовування поросятам у період відлучення 

добавки з Ферумом, Цинком, Купрумом і Селеном активує протеїновий обмін, 

збільшує масу тіла на 23 %, збереженість — на 8 % [98]. 

 Таким чином, з метою інтенсифікації обміну речовин в організмі свиней і 

поросят, підвищення резистентності, збереженості та продуктивності, профілактики 

захворювань, необхідно повністю забезпечувати їх потребу в БАР. Незважаючи на 

позитивні властивості у БАР існують суттєві недоліки — у звичайних формах вони 

виявляють короткотривалу дію і швидко елімінуються з організму. 

 

1.6. Сучасні уявлення про ліпосоми та основні аспекти їх застосування 

 

Ліпосоми — сферичні нанорозмірні везикули, які утворені з амфіфільних 

речовин. До їх складу входять ФЛ (фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін і 

фосфатидилсерин), специфічні глікопептиди, а також ХС — стероїдний компонент 

практично всіх біомембран, який надає їм підвищеної міцності [176]. Специфічна 

структура та фармакологічні якості ліпосом, здатність утримувати у водній і 

ліпідній фазі речовини з різними властивостями виділяє їх в якості ефективних 

носіїв лікарських субстанцій, а їх біологічна сумісність з клітиною забезпечує 

кращий контакт між діючою речовиною та клітинними мембранами [215, 542, 1381]. 

Класифікують ліпосоми залежно від розміру й кількості ліпідних бішарів. За 

величиною їх ділять на малі, середні та великі, діаметром 25–10000 нм. За кількістю 

оболонок розрізняють уні-, оліго- і мультиламелярні ліпосоми. Уніламелярні 

ліпосоми складаються з одного ліпідного шару діаметром 25–250 нм, оліголамелярні 

ліпосоми — з двох шарів діаметром 250–500 нм [1050]. Одношарові ліпосоми 

бувають: малі розміром 25–50 нм і великі — більше 50 нм. Мультиламелярні 

ліпосоми характеризуються наявністю до 14 фосфоліпідних шарів, діаметром понад 

500 нм. Властивості ліпосом залежать від їх розміру, заряду, виготовлення і складу. 

Наявність у ліпосом ліпідної оболонки й водної внутрішньої частини вирізняє 

їх в якості зручних систем транспортування гідрофільних і гідрофобних речовин 

[154, 1156]. Низькомолекулярні водорозчинні речовини містяться переважно у 
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внутрішній водній фазі, а високомолекулярні ліпофільні — на внутрішніх поверхнях 

ліпосом за рахунок гідрогенних зв’язків з полярними групами ліпідів. 

Негативно і позитивно заряджені ліпосоми менший період часу циркулюють у 

крові, ніж нейтрально заряджені. Нейтральні ліпосоми забезпечують ефективніший 

внутрішньоклітинний транспорт лікарських речовин, а також адресну доставку 

генетичного матеріалу [242, 1224, 1268]. Позитивно заряджені ліпосоми відіграють 

роль компактизуючого засобу й ініціюють ендоцитоз, їх застосовують в 

офтальмології, адже вони краще затримуються на негативно зарядженій поверхні 

рогівки [1141, 1267]. Негативно заряджені ліпосоми утворені з фосфатидилсерину 

чи кардіоліпіну. Вони регулюють Р-глікопротеїновий транспортер, шляхом 

ендоцитозу доставляють препарат у цитоплазму клітин, перешкоджаючи його 

взаємодії у плазматичній мембрані з Р-глікопротеїновим транспортером [406]. 

Формування ліпосом відбувається шляхом диспергування ФЛ у водному 

розчині, при цьому полярні голівки експонуються назовні у водний розчин, а 

неполярні хвости обернені всередину. Ліпідний бішар має товщину близько 4 нм й 

характеризується винятковою механічною міцністю і пластичністю. Залежно від 

осмотичної концентрації водного розчину змінюються розміри і форма ліпосом. 

Осмотичний стрес порушує їх цілісність і дефрагментує на дрібні везикули [631]. 

Мембрана ліпосом оточує біологічні речовини і здатна зберігати їх тривалий 

час, що дозволяє використовувати ліпосоми в якості своєрідного контейнеру, куди 

можна поміщати неорганічні іони, низькомолекулярні органічні сполуки, протеїни й 

нуклеїнові кислоти, з якого вони вивільняються поступово, у необхідних дозах [130]. 

Дія ліпосомальних препаратів залежить від механізму проникнення у клітини. 

Малі ліпосоми переважно проникають крізь пори клітинної мембрани і незначною 

мірою — шляхом ендоцитозу, а для мультиламелярних ліпосом ендоцитоз є 

основним шляхом проникнення у клітини [144]. Ліпосоми забезпечують 

внутрішньоклітинний транспорт речовин внаслідок злиття з плазматичною 

мембраною ліпідів і завдяки рецептор-опосередкованому ендоцитозу й фагоцитозу 

[1333]. Після підшкірних і внутрішньом’язових ін’єкцій частина ліпосом депонується 

в місці введення й елімінується у реґіонарні лімфовузли лімфогенним шляхом [337]. 
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Швидкість елімінації ліпосом з депо залежить від їх розміру: дрібних — години, 

великих — доби [1051]. Дрібні ліпосоми за внутрішньом’язового чи 

внутрішньочеревного введення швидше надходять у кровообіг і повільніше 

виводяться, ніж великі, у зв’язку з обмеженою здатністю останніх проходити крізь 

мембрани капілярів і судин [958]. Ліпосоми вводять і ультразвуковою інгаляцією, що 

забезпечує тривале (понад 6 годин) перебування препарату в дихальних шляхах [812]. 

Парентерально введені ліпосоми захоплюються мононуклеарами крові [940, 

1090]. Макрофаги ідентифікують ліпосоми за допомогою опсонінів: фібронектину, 

β-2-глікопротеїну, β-2-макроглобуліну, Ig і С-реактивного протеїну [1277]. 

Компоненти комплементу розпізнають ліпосоми шляхом ініціації мембранного 

лізису, активації їх поглинання нейтрофілами, моноцитами і макрофагами. C5b-9-

комплекс системи комплементу продукує речовини, які лізують ліпосоми й 

вивільняють їх вміст у кров. Комплемент-залежна ідентифікація домінує у 

біологічних системах. Баланс у крові опсонінів й протеїнів-супресорів регулює 

інтенсивність кліренсу ліпосом, а дизопсоніни зменшують їх фагоцитоз і 

руйнування. Дизопсонуючими властивостями володіє альбумін та Ig А [1226, 1359]. 

Ліпосоми руйнують до міцелярного стану солюбілізацією — за допомогою 

поверхнево-активних речовин. Видалення з міцелярного розчину солюбілізуючого 

детергента надає ліпосомам попередньої форми. За цим принципом створюють 

протеоліпосоми, шляхом вбудовування протеїнів у ліпідний бішар [1278].  

Розроблено так-звані «ліпосоми-невидимки» (stealth liposomes), поверхня яких 

складається з преліпосомного шару — рухомих вільних ланцюгів гідрофільних 

полімерів чи гліколіпідів [1379]. З цією метою найчастіше використовують 

поліетиленгліколь (ПЕГ) і протеїни, зокрема родамін та овальбумін. Гідрофілізація 

поверхні ліпосом за рахунок ковалентно зв’язаного ПЕГ захищає їх від взаємодії з 

опсонінами й розщеплення фагоцитами. Такі ліпосоми характеризуються 

підвищеною стабільністю, їх називають «стерично стабілізованими» або 

пегільованими [147]. ПЕГ-покриття інгібує протеїново-опосередковане зв’язування 

з клітинами внаслідок надмірного осмотичного тиску, який створюється гнучкими 

ланцюгами іммобілізованих полімерів у примембранному просторі ліпосом [149]. 
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За складом і застосуванням in vivo ліпосоми поділяють на: прості, стеричні 

стабілізовані, направлені (імуноліпосоми), катіонні, чутливі до фізичних і хімічних 

стимулів [45]. На сьогодні створено автоліпосоми, протеоліпосоми, віросоми, до 

поверхні яких приєднано імуноглобуліни, лектини, глікопротеїни, ліпіди, екстракти 

тканин, ензими, цитокіни й імуномодулятори [915]. Ці ліпосоми містять молекули, 

які споріднені до органа чи клітини-мішені. Тривало циркулюючі ліпосоми 

отримують з L-амінокислот, створених на основі біорозщеплюваних полімер-

ліпідних кон’югатів, їх перевагою є знижене поглинання і біологічна деградація. 

Стабільніші ліпосоми утворює сфінгомієлін і фосфатидилхолін з насиченими 

жирними кислотами, ніж з ПНЖК [1317, 1318, 1374]. Ліпосомальні препарати з 

комплексом ліноленової, лінолевої і олеїнової жирних кислот та вітамінами А і Е 

характеризуються більшим проникненням БАР у гідрофобну зону, модифікацією 

мембрани у зоні полярних «голівок» ліпідів й «вбудовуванням» компонентів БАР до 

ліпідного шару мембран. БАР з ліпідним моношаром і бішаровими ліпідними 

мембранами проявляють поверхневу і мембранотропну дію [511]. 

Контроль за завантаженням ліпосом з врахуванням температури і рН фазового 

переходу дозволяє створювати термо- і рН-керовані ліпосоми. Термокеровані 

ліпосоми вивільняють свій вміст під час досягнення критичної температури, а рН-

керовані — за певного рН, що дає їм змогу діяти у місцях з підвищеною 

температурою чи у клітинах зі зниженим рН, зокрема в онкоклітинах [1236, 1373]. 

Відомо різні способи створення ліпосом: диспергація тонкої плівки ФЛ 

ультразвуком, екструзія великих ліпосом крізь субмікронні мембрани, коацервація 

ФЛ у везикули з додаванням до їх розчину в органічному розчиннику води, тощо, 

але найперспективнішою технологією є поєднання ультразвукової диспергації з 

методом коацервації чи трьохфазна система (фосфоліпід-рідина-газ) [76]. 

Ліпосомальні препарати запобігають передчасній інактивації і забезпечують 

пролонговану циркуляцію включених до їх складу речовин у кров’яному руслі та за 

його межами [389, 836, 1194]. Вони довше залишаються стабільними, виконують 

роль депо, з якого діючі речовини вивільняються частково, у потрібних дозах і 

впродовж необхідного часу [127, 722, 801, 958]. Ліпосоми знижують можливу 
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токсичність діючої речовини, що мінімізує виникнення побічних ефектів, є 

імунологічно інертними структурами, які не володіють властивістю антигенів, не 

викликають захисних і алергічних реакцій [339, 541]. Заміна яєчних ФЛ на природні 

ліпіди з вмістом 36 % ПНЖК сприяє імуностимулювальній дії ліпосом на 

антитілоутворення у спленоцитах, зростанню їх протизапальних властивостей, 

зменшенню на 26 % осмотичного гемолізу еритроцитів [430]. Ліпосоми як 

ультрадисперсні біосумісні носії забезпечують краще проникнення лікарського 

засобу через ліпідний шар мембран й підвищують ефективність препаратів з 

низьким терапевтичним індексом [27, 48, 678, 1055, 1355]. Завдяки їх тропності 

лікувальний ефект досягається за умов зниження дози діючих речовин. Поряд зі 

стабільною адсорбцією токсичних продуктів метаболізму на клітинній мембрані 

відбувається злиття ліпосом з виходом їх вмісту в цитоплазму. Перенесена через 

цитоплазму везикула руйнується ензимами лізосом, що супроводжується 

утилізацією дериватів і їх екскрецією [893]. 

Ліпосоми використовуються з метою моделювання клітинних мембран, в 

якості реакційних систем у біохімії, імунології і біотехнології. Експерименти in vitro 

та in vivo свідчать про профілактичну і лікувальну дію фосфатидилхолінових 

ліпосом на стан тканинного обміну, гемодинаміку, серцево-судинну діяльність [436, 

534, 1149]. На основі ліпосом створено протипухлинні, кардіотропні та психотропні 

засоби, алерготропіни, антибіотики, імуномодулятори і наноантитіла [692]. 

Міцелярні мікроемульсійні системи є одними з найефективніших форм для 

стабільної інкапсуляції гідрофобних ліків і жиророзчинних вітамінів [290]. 

Міцелярна форма α-токоферол ацетату сприяє покращенню обміну речовин і 

збільшенню приростів маси тіла тварин за умов зниженої у 100 разів концентрації 

препарату [667]. α-токоферол впливає на стабілізацію мембран ліпосом, зменшує 

їхню проникність для водних розчинів й захищає їх від дії протеаз, особливо в 

плазмі крові, ефективніше, ніж включення ХС [1325]. Після прийому міцелізованих 

вітамінів рівень вітаміну А у крові зростає у 5 разів, а вітаміну Е — у 4–5 разів.  

Імуноліпосоми містять гідрофобний чи гідрофільний препарат з 

моноклональними антитілами. Відомо три типи імуноліпосом: А, В і C. В 
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імуноліпосомах типу А моноклональні антитіла з’єднані ковалентним зв’язком зі 

звичайними ліпосомами, у типу B — з ПЕГ-ліпосомами, а в типу С прикріплені до 

термінального кінця ПЕГ з стерично стабілізованими ліпосомами [561]. Ліпосоми 

типу А транспортують ліки до клітин-мішеней легень. Імуноліпосоми типу B 

характеризуються низьким рівнем зв’язування з клітинами-мішенями (60 % 

препарату тривалий час циркулює в крові). 56,6 % ліпосом типу С зв’язується з 

клітинами-мішенями [909]. Моноклональні антитіла в 6 разів збільшують 

проникнення імуноліпосом в онкоклітини, вони долають гемато-енцефалічний 

бар’єр [45, 1266]. Імуноліпосоми діють на клітини, які експресують CD71 (рецептор 

трансферину), Her2/neu (рецептор епідермального фактора росту), HLA-DR 

(антигени гістосумісності II класу), CD19 (загально-В-клітинний маркер), LL2 

(антиген В-клітинної лімфоми), їх використовують у створенні імуномагнетиків для 

фракціонування CD34-позитивних стовбурових клітин й імунодіагностикумів [631]. 

Віросоми застосовують у виготовленні вакцин проти штамів грипу, гепатиту 

А і B, дифтерії, правця. До їх складу крім вірусного капсиду вводять протеїни 

(гемаглютенін вірусу), що полегшує злиття мембран ліпосом з клітинами і антигени 

безпосередньо потрапляють в антигенпрезентуючі клітини [839, 1050]. Вони на 

порядок підвищують синтез антитіл і дозволяють використати менше антигену. 

Створено моноламелярні гемосоми діаметром 1 мкм, що відповідає діаметру 

найвужчого капіляра, вони містять гемоглобін і застосовуються в якості замінників 

крові [985]. Перспективною є доставка нановезикул в еритроцити і бактерії [901]. 

У генній терапії ліпосоми використовують з метою адресної доставки генів. 

Вони захищають генетичний матеріал від нуклеаз і він потрапляє в цитозоль, 

уникнувши дії лізосомальних ензимів [844]. За «молекулярну адресу» найчастіше 

слугують молекули Ig з відповідними мішенями на цільових клітинах. В якості носія 

генетичного матеріалу ліпосоми мають перевагу, оскільки після перенесення генів 

клітини не гинуть від індукції імунної відповіді [1235]. Розроблено катіонні 

ліпосоми DP3 для аерозольного введення генетичних конструкцій з метою апоптозу 

злоякісних клітин легень і трахей [267]. Вони є перспективними системами доставки 

терапевтичних генів HSVtk, імуностимулювальних молекул HLAA2, HLAB13 і генів 
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H2K у пухлини мозку й шкіри [273, 1217]. Їх перевага полягає у можливості 

завантажувати негативно заряджені нуклеїнові кислоти [1350], здатності спонтанно 

взаємодіяти з плазматичними мембранами клітин, що підвищує ступінь їх 

поглинання [1294, 1336]. Проте катіонні ліпосоми характеризуються низькою 

стійкістю, великими розмірами, токсичністю при повторному введенні та індукцією 

системи комплементу [1204]. Включення катіон-ПЕГ-ліпідних кон’югатів у ліпосоми 

підвищує ефективність трансфекції [54, 1136, 1245]. Для кращого проникнення в 

пухлини з мутованим геном р53 ліпосоми кон’югують з трансферином. 

За внутрішньовенного введення ліпосоми захоплюються системою 

мононуклеарних фагоцитів, що дозволяє включати в них протипаразитарні й 

антимікробні препарати. Інкапсульовані речовини активно поступають у макрофаги 

і діють на внутрішньоклітинні збудники [110, 283]. За цим принципом створено 

препарати сурми й антибіотика амфотерицину [998, 1178]. Включення амфотерицину 

В деоксихолату у ліпосомальну форму скеровує його у місця локалізації грибів 

Aspergillus, що зменшує побічну дію й ефективно лікує грибкові інфекції [545]. 

Введення антибіотиків до складу негативно заряджених ліпосом сприяє їх 

спрямованому транспорту в клітини й незамінне у лікуванні захворювань, які важко 

піддаються терапії звичайними засобами [934, 1064]. Включення ципрофлоксацину 

у створені з полярних негативно заряджених ліпідів ліпосоми становить 91 %, що в 

3 рази перевищує його включення в лецитинові ліпосоми, при цьому зменшення в 

20 разів дози антибіотика не знижує терапевтичну активність препарату [469]. 

В офтальмології ліпосоми широко не використовують у зв’язку з обмеженим 

терміном придатності, але їх переваги незаперечні: вміщені у них фосфодіестеразні 

олігонуклеотиди захищені від деградації, виділяються безпосередньо у скловидному 

тілі та судинах сітківки й менше розповсюджуються на склеру і кришталик [901]. 

Застосування цитостатичних засобів у ліпосомальній формі дозволяє долати 

резистентність онкоклітин до дії хіміопрепаратів й підвищувати їх протипухлинний 

ефект [1086, 1152, 1166, 1369, 1378]. Включення цитостатиків до складу ліпосом на 

30 % збільшує їх вміст у пухлинах [986]. Відсутність впливу таких препаратів на 

здорові тканини зумовлена тим, що розмір ліпосом більший, ніж пори у капілярах, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Immordino%20ML%5Bauth%5D
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при цьому в патологічно змінених тканин капіляри сильно перфоровані, 

розгалужені, їх ендотелій характеризується великою проникністю [678, 1134]. 

Ліпосоми входять до складу емульсійних і гідрофільних кремів, у яких в якості 

полімерних структур-матриць використовують стандартизовані гелеутворювачі. 

Ліпосомумісні форми володіють більшою проникаючою здатністю й ефективніші у 

лікуванні дерматозів [736]. На сьогодні створено проліпосоми — порошкоподібні 

речовини, які при взаємодії з водою мимовільно утворюють везикули [524]. 

Ліпосоми володіють антиоксидантним впливом, зумовленим прямим 

неензимним інгібуванням ПОЛ за рахунок фосфатидилхоліну або шляхом їх 

опосередкованої дії, спричиненої використанням надлишку NAD [893, 934]. Вони 

забезпечують біодоступність фосфатидилхоліну, що підвищує пластичність 

клітинних мембран й дозволяє створювати стійкі везикули. Ліпосоми підвищують 

активність САЗ, сприяють стабілізації субклітинних і клітинних мембран, зв’язують 

продукти ПОЛ й переносять їх в цитохромзалежну систему оксигеназ, яка 

знешкоджує їх деривати [250]. Ці форми захищені від дії пероксидів, на їх поверхні 

тимчасово блокується частина продуктів ПОЛ з поступовим виділенням [901, 1325]. 

Ліпосоми застосовують у медицині, фармакології і фармації в якості носіїв 

БАР, продукти ліпосомальних технологій впроваджуються у фізику, хімію, 

мікроелектроніку [345, 982, 1296]. Їх використовують у діагностиці у вигляді агентів 

молекулярної візуалізації, включення в них радіоактивних, рентгеноконтрастних і 

парамагнітних речовин, які відбивають ультразвук, покращує зображення томограм, 

рентгенограм, сцинтиграм і ультразвукового зондування [266, 836]. 

 

1.7. Висновки з огляду літератури та вибір напрямів досліджень 

 

Для збереження здоров’я і підвищення продуктивності свиней важливим є 

врахування біологічних особливостей їх росту та розвитку в різні вікові й фізіологічні 

періоди, зменшення негативного впливу інтенсивних технологій на організм і 

підвищення рівня неспецифічної резистентності. За умов стресу захисні сили 

організму свиней виявляються низькоактивними в знешкодженні вільних радикалів, 
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що призводить до ушкодження клітинних структур, насамперед мембран, при цьому 

знижується природна резистентність й показники специфічного імунітету, 

створюються умови для активації умовно-патогенної мікрофлори, розладів травлення 

і розвитку респіраторної патології, асоціація збудників ускладнює подальшу терапію, 

що вимагає використання ветеринарних препаратів різних фармакологічних груп 

[202, 504]. За цих умов особливо важлива раціональна стратегія фармакологічного 

втручання з застосуванням препаратів, що містять у своєму складі вітаміни, 

антибактеріальні речовини, амінокислоти, макро- і мікроелементи, які володіють 

антиоксидантними, мембраностабілізуючими й імуномодулюючими властивостями. 

У науково-практичному плані важливою є розробка та впровадження у 

практику ветеринарної медицини лікарських препаратів, які не лише нівелюють дію 

стресу, але й забезпечують стійкий тривалий імуномодулюючий ефект. З огляду на 

це, у ветеринарній медицині перспективним є застосування препаратів у формі 

ліпосомальної емульсії. Розробка нових комплексних ліпосомальних препаратів, які 

на відміну від звичайних форм характеризуються нетоксичністю, більш тривалою 

дією та біодоступністю, на даний час є економічно виправданою. Ліпосомальні 

препарати здатні поєднувати у своєму складі різні за фізико-хімічними 

властивостями речовини, що значно підвищує інтенсивність метаболічних процесів, 

дозволяє цілеспрямовано впливати на функціонування органів та систем і збільшує 

стресостійкість організму до дії різних чинників. Однак, слід зазначити, що широке 

впровадження у практику свинарства нових комплексних імуномодуляторів 

стримується недостатніми відомостями про їхній вплив на біохімічні показники, 

імунну реактивність і стресостійкість тварин [348]. 

Враховуючи вищесказане, подальші дослідження щодо вивчення можливості 

підвищення імунного статусу організму свиней шляхом застосування нових 

комплексних імунотропних препаратів у формі ліпосомальної емульсії, які б 

поєднували вітаміни, амінокислоти, мінеральні речовини мають важливе науково-

теоретичне й практичне значення та є актуальним напрямом у вдосконаленні 

технології ветеринарно-профілактичних заходів утримання ремонтних свинок, 

поросних і лактуючих свиноматок, поросят раннього віку, а також при відлученні.  
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РОЗДІЛ 2  

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріал та методика досліджень 

 

Експериментальна частина дисертаційної роботи виконувалась упродовж 

2008–2015 рр. у лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН, а також у 

тваринницьких господарствах Львівської області. Апробацію і впровадження 

результатів досліджень проведено у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України, Подільському державному 

аграрно-технічному університеті, у господарствах Львівської, Тернопільської, 

Хмельницької та Волинської областей. У період виконання експериментів 

епізоотична ситуація в господарствах щодо гостроінфекційних і паразитарних 

захворювань була благополучною. 

Реєстрацію розробленої нормативної документації на створені препарати 

здійснено в Державному комітеті ветеринарної медицини України, Державній 

ветеринарній та фітосанітарній службі України, Державному науково-дослідному 

контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок, ТК № 132 

«Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» і акредитованому 

випробувальному центрі за ДСТУ/ISO/IES 17025. 

Дослідження проводили на ремонтних свинках, поросних й лактуючих 

свиноматках, поросятах раннього віку та за умов відлучення від свиноматок. Кров у 

ремонтних свинок, поросних і лактуючих свиноматок брали з бічної великої вушної 

вени, а у поросят — із краніальної порожнистої вени шляхом пункції, з дотриманням 

правил асептики й антисептики. Усі втручання виконували відповідно до міжнародних 

принципів Конвенції Ради Європи про захист хребетних тварин, що використовуються 

в експериментальних чи інших наукових цілях від 18.03.1986 р. (Страсбург), 

Директиви ЄЕС № 609 від 24.11.1986 р. та ухвали Першого Національного конгресу 

України з біоетики від 17–20.09.2001 р. Комісія з проведення біоетичної експертизи 
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Інституту біології тварин НААН (протокол № 50 від 12.04.2015 р.) постановила, що 

у процесі виконання дисертаційної роботи не було порушено встановлені норми. 

З метою реалізації поставлених завдань проведено три серії досліджень, в 

тому числі 10 науково-виробничих дослідів, за схемою, представленою на рис. 2.1. 

Досліди виконували методом груп і періодів на клінічно здорових свинях великої білої 

породи, групи формували за принципом аналогів (за віком, масою тіла й статтю). При 

формуванні груп свиноматок враховували кількість опоросів, плодючість, 

молочність, масу гнізда при народженні поросят. Термін поросності свиноматок 

розраховували за датою осіменіння, зазначеною у журналах обліку техніка по 

штучному осіменінню господарства. Кожна тварина в групі була маркована 

вушними кліпсами з відповідними номерами. 

Рівень годівлі свиней був збалансований за основними елементами живлення 

й однаковим для кожної з груп. Умови догляду й утримання тварин забезпечувались 

згідно з зоотехнічними і ветеринарними нормами для свиней відповідного віку та 

фізіологічного стану. Ремонтних свинок утримували груповим методом, а поросних 

свиноматок у окремих станках з годівницями та автоматичними поїлками. За 5 діб 

до опоросу свиноматок переводили у приміщення для опоросу в індивідуальні 

станки з облаштованим інфрачервоними лампами місцем для локального обігріву 

поросят. У підсисний період поросята перебували разом з свиноматками, а після 

відлучення їх переводили в окреме приміщення й утримували у станках груповим 

методом. Тварини були забезпечені вільним доступом до води і кормів. 

Мета першої серії досліджень полягала у з’ясуванні впливу жиророзчинних 

вітамінів А, D3, Е в формі олійного розчину — препарат «Тривіт» і в формі 

ліпосомальної емульсії — препарат «Ліповіт» на біохімічний профіль крові й 

активність імунної системи у свиней у різні вікові та фізіологічні періоди. 

Проведено 4 досліди у ФГ «Нагорянка» Пустомитівського району Львівської 

області. До складу препарату «Ліповіт» входили: вітамін А — 900–1100 МО, вітамін 

D3 — 1100–1300 МО, вітамін Е — 0,9–1,1 мг, лецитин — 2–3 мг, твін — 0,004–

0,006 мл, олія рафінована — 0,14–0,16 мл, вода дистильована — до 1 мл [657]. 
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Рис. 2.1. Схема дослідів

ІІІ серія досліджень 

Вплив вітамінів А, D3, Е у формі олійного розчину і ліпосомальної емульсії  

Вплив вітамінів А, D3, Е, офлоксацину 
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Поросята, починаючи з 7-добового віку, отримували гранульований комбікорм 

компанії Provimi «Суперпрестартер», після відлучення — «Престартер», а через 

10 діб після відлучення до нього додавали 20 % «Стартеру», збільшуючи норму до 

повної заміни. Ремонтних свинок і свиноматок годували концентрованими кормами 

з додаванням протеїново-вітамінно-мінеральної добавки «Фінішер»: ремонтним 

свинкам — 10 %, поросним свиноматкам — 7,5–15 %, а лактуючим — 15 %.  

У першому досліді вивчали вплив препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» на імунний 

та антиоксидантний статус і репродуктивну здатність ремонтних свинок. Для цього 

сформували 3 групи свинок: контрольну та дві дослідні, по 5 тварин у кожній. 

Свинкам контрольної групи у 6-місячному віці вводили ізотонічний розчин натрію 

хлориду, першої дослідної групи — препарат «Тривіт», другої дослідної групи — 

препарат «Ліповіт». Препарати свинкам вводили внутрішньом’язово двічі з 

інтервалом 10 діб, дозою 0,02 мл/кг маси тіла. Для досліджень у тварин брали кров у 

день введення препаратів, на 7-му добу після введення та на 4- й 11-ту доби після 

повторного введення препаратів. 

За період досліду проводили контроль за швидкістю приходу ремонтних 

свинок у статеву охоту, після чого проводили їх штучне осіменіння. Після опоросу в 

свинок відповідних груп реєстрували кількість й масу тіла поросят при народженні. 

Схема визначених біохімічних та імунологічних показників у кожному з 

проведених дослідів показана на рис. 2.2. 

У другому досліді вивчали вплив препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» на 

активність імунної й антиоксидантної систем у організмі поросних і лактуючих 

свиноматок та народжених від них поросят. Дослідження проводили на свиноматках 

2–3 поросності, яких за три тижні до передбачуваних опоросів розділили на 3 групи, 

по 5 тварин у кожній. Свиноматкам на 95- й 105-ту доби поросності 

внутрішньом’язово вводили 0,02 мл/кг маси тіла: контрольної групи — ізотонічного 

розчину натрію хлориду, першої дослідної групи — препарату «Тривіт», другої 

дослідної групи — препарату «Ліповіт». Препарати свиноматкам вводили двічі з 

інтервалом 10 діб.   
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Рис. 2.2. Біохімічні та імунологічні показники, які визначали у відповідних дослідах
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Матеріалом для досліджень слугувала кров, яку брали у свиноматок на 95-, 

100- і 105-ту доби поросності та на 5-ту добу після опоросу. У народжених від 

свиноматок поросят кров брали у 3-добовому віці. Зважування поросят здійснювали 

у 3- та 21-добовому віці. 

У третьому досліді з’ясовували механізми формування клітинного й 

гуморального імунітету та ензимної й неензимної ланок САЗ в організмі поросят у 

ранньому віці за дії препаратів «Тривіт» і «Ліповіт». Дослідження проводили на 

поросятах, розділених на контрольну та дві дослідні групи, по 5 тварин у кожній. 

Поросятам контрольної групи у 5-добовому віці внутрішньом’язово вводили 

ізотонічний розчин натрію хлориду, першої дослідної групи — препарат «Тривіт», 

другої дослідної групи — препарат «Ліповіт». Препарати поросятам вводили двічі з 

інтервалом 15 діб із розрахунку 0,1 мл/кг маси тіла. Матеріалом для досліджень 

слугувала кров поросят, яку брали у 5-, 12-, 20- та 28-добовому віці. На 5-, 20-, 28- та 

44-ту доби життя проводили зважування тварин. 

У четвертому досліді вивчали динаміку показників імунної відповіді, 

метаболічного профілю крові та життєздатності поросят при відлученні від 

свиноматок і за дії препаратів «Тривіт» та «Ліповіт». Дослідження проводили на 

трьох групах поросят, по 5 тварин у кожній. У день відлучення (у 28-добовому віці) 

поросятам контрольної групи вводили ізотонічний розчин натрію хлориду, а 

дослідних груп: першої — тривіт, другої — ліповіт. Препарати вводили 

внутрішньом’язово одноразово, дозою 0,1 мл/кг маси тіла. Для досліджень у поросят 

брали кров у день відлучення, на 4- й 9-ту доби після відлучення. Зважування 

поросят здійснювали у 28-добовому віці та через 30 діб. 

У другій серії досліджень проведено два досліди з метою розробки 

комплексних препаратів пролонгованої дії з антибактеріальними, антиоксидантними 

та імуномодулюючими властивостями.  

У першому досліді з’ясовували ефективність застосування антибіотика 

офлоксацину та вітамінів А, D3, Е у складі препарату «Ліпофлок» для підвищення 

імунних функцій і антиоксидантного статусу поросят при відлученні від 

свиноматок. Дослід проводили в ФГ «Нагорянка» Пустомитівського району 
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Львівської області на двох групах поросят, по 9 тварин у кожній. Поросятам 

контрольної групи в день відлучення (у 28-добовому віці) внутрішньом’язово вводили 

ізотонічний розчин натрію хлориду, а тваринам дослідної групи — препарат 

«Ліпофлок». До складу препарату «Ліпофлок» входить: 9,0–11,0 мг офлоксацину,  

2–3 мг лецитину, 0,004–0,006 мл твіну, до 1 мл води для ін’єкцій, комплекс 

жиророзчинних вітамінів: 1500–2500 МО вітаміну А, 2500–3500 МО вітаміну D3 і  

3,5–4,5 мг вітаміну Е [216]. Ін’єкції поросятам препаратів проводили одноразово, 

дозою 0,2 мл/кг маси тіла. Кров у тварин брали в день відлучення та на 4-ту й 7-му 

доби після відлучення. Дослід тривав 21 добу, на початку і в кінці якого визначали 

масу тіла поросят. Поросята отримували комбікорм компанії Provimi «Престартер».  

У другому досліді вивчали вплив препарату «Інтерфлок» на стан захисних 

систем в організмі поросят за умов відлучення від свиноматок. Дослідження 

проводили у ТзОВ «Галбекон» Жидачівського району Львівської області на 

поросятах, розділених на дві групи: контрольну та дослідну, по 5 тварин у кожній. 

Поросятам контрольної групи вводили ізотонічний розчин натрію хлориду, а 

дослідної групи — препарат «Інтерфлок». До складу препарату «Інтерфлок» 

входить: 0,4 МО сумарного інтерферону (спленоферону), 150–250 мкг натрію 

селеніту, 0,15–0,25 мл тривітаміну, 0,04–0,06 мл 30 % ефірного розчину лецитину, 

0,004–0,006 мл твіну, до 0,4 мл води для ін’єкцій [656]. В 1 мл тривітаміну 

міститься: вітаміну А — 10000 МО, вітаміну D3 — 15000 МО, вітаміну Е — 20 мг. 

Препарати тваринам вводили внутрішньом’язово одноразово у 27-добовому віці (за 

добу до відлучення), дозою 0,2 мл/кг маси тіла. Годівля поросят здійснювалась 

комбікормом «ПігКомбі Престарт» компанії «АгроВетАтлантик», призначеним для 

тварин до 45-добового віку. Зважування поросят здійснювали у 27- та 42-добовому 

віці. На 42-гу добу життя було проведено контрольний забій по троє поросят з 

кожної групи з застосуванням легкого хлороформового наркозу з дотриманням 

вимог біоетики. Для біохімічних і гістоморфометричних досліджень методом 

часткової евісцерації брали зразки кісткового мозку, тимуса, селезінки, шийних 

лімфовузлів, печінки, підшлункової залози, легень [745]. 
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У третій серії досліджень проводили 4 досліди, мета яких полягала у 

з’ясуванні впливу комплексних вітамінно-амінокислотно-мінеральних препаратів у 

формі ліпосомальної емульсії на метаболічні процеси й імунні функції в організмі 

поросят за різних термінів відлучення від свиноматок. Препарати вводили тваринам 

внутрішньом’язово одноразово, за 2 доби до відлучення, дозою 0,1 мл/кг маси тіла. 

Матеріалом для досліджень була кров поросят, яку брали за 2 доби до відлучення, на  

1-шу, 5- й 10-ту доби після відлучення. За 2 доби до відлучення поросят зважували, 

повторне зважування проводили на 10-ту добу після відлучення у 1–3-му дослідах і на  

30-ту добу після відлучення — у 4-му досліді. 

У першому досліді вивчали вплив препарату «Цивітар» на біохімічні процеси та 

імунний потенціал організму поросят після відлучення. З цією метою проведено 

дослідження у ФГ «Едем» Жовківського району Львівської області на двох групах 

поросят, по 9 тварин у кожній. Поросятам контрольної групи у 58-добовому віці 

вводили ізотонічний розчин натрію хлориду, дослідної групи — препарат «Цивітар». 

Сумісність складників та пролонгованість дії препарату «Цивітар» забезпечувалась при 

співвідношенні компонентів: вітамін А — 900–1100 МО, вітамін D3 — 1100–1300 МО, 

вітамін Е — 0,9–1,1 мг, L-аргінін — 1,8–2,2 мг, цинку ацетат — 0,9–1,1 мг, емульгатор 

фосфоліпідний — 20–30 мг, олія рафінована — 0,14–0,16 мл, вода дистильована до 

1 мл [658]. Поросят відлучали від свиноматок у 60-добовому віці. Годівлю тварин 

здійснювали престартерним комбікормом «Селтек» ТОВ «Текро». 

У другому досліді вивчали метаболічний профіль крові, стан імунної й 

антиоксидантної систем в організмі поросят при відлученні від свиноматок та за 

впливу препарату «Селцивіт». Експерименти виконувались у ФГ «Спадщина» 

Кам’янко-Бузького району Львівської області на двох групах поросят, по 9 тварин у 

кожній. Поросят відлучали від свиноматок у 28-добовому віці. Тваринам 

контрольної групи вводили ізотонічний розчин натрію хлориду, дослідної — 

препарат «Селцивіт», розроблений аналогічно препарату «Цивітар», але додатково до 

нього додавали 0,09–0,11 мг натрію селеніту [659]. Поросята обох груп отримували 

гранульований комбікорм «ПігКомбі Престарт» компанії «АгроВетАтлантик». 
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У третьому досліді з’ясовували вплив препарату «Ковісцин» на інтенсивність 

метаболічних процесів та імунобіологічну реактивність в організмі поросят при 

відлученні. Дослідження проведено у ТзОВ «Галбекон» Жидачівського району 

Львівської області на двох групах поросят, по 8 тварин у кожній. Поросятам 

контрольної групи вводили ізотонічний розчин натрію хлориду, дослідної групи — 

препарат «Ковісцин». Поросят відлучали від свиноматок у 25-добовому віці. 

Препарат «Ковісцин» містить вітаміни А, D3, Е, L-аргінін, цинку ацетат, натрію 

селеніт та 0,2–0,4 мг кобальту ацетату [660]. Тварини отримували повнораціонний 

комбікорм «Пуріна Престартер для поросят» ТОВ «Цехаве корм ЛТД».  

У четвертому досліді вивчали вплив препарату «Вітармін» на біохімічний 

профіль крові та імунну відповідь в організмі поросят при відлученні від 

свиноматок. Дослід проведено у ПП «Флора-С» Сокальського району Львівської 

області на двох групах поросят 33-добового віку, по 9 тварин у кожній. Поросят 

відлучали від свиноматок у 35-добовому віці. Тваринам контрольної групи вводили 

ізотонічний розчин натрію хлориду, дослідної — препарат «Вітармін», що містить: 

вітаміну А — 900–1100 МО, вітаміну D3 — 1100–1300 МО, вітаміну Е — 0,9–1,1 мг, 

L-аргініну — 1,8–2,2 мг, цинку ацетату — 0,9–1,1 мг, натрію селеніту — 0,09–

0,11 мг, кобальту ацетату — 0,2–0,4 мг і магнію сульфату — 0,9–1,1 мг на 1 мл 

препарату [661]. Тварини отримували комбікорм «Prestarter for piglets TN» Trouw 

Nutrition (Бельгія), призначений для поросят 5–65-добового віку.  

Для розробки досліджуваних ліпосомальних препаратів використовували 

компоненти, які вводили свиням у лікувально-профілактичних дозах. Препарати 

відповідали терміну придатності, зберігались у належних умовах, згідно інструкцій. 

При виготовленні досліджуваних препаратів використовували поверхнево активну 

речовину твін і ефірний розчин соєвого L-α-лецитину, який містив 17 % 

фосфатидилхоліну. Суміш гомогенізували до однорідної суспензії 2–3 хв на 

ультразвуковому диспергаторі УЗДН-1 з силою струму 8 мА і частотою 22 кГц.  
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2.2. Методи досліджень 

 

Клінічні методи. Упродовж періодів експериментів проводили контроль за 

клінічним станом тварин. Обстеження включало: загальний огляд, термометрію та 

визначення частоти дихання і серцебиття. Частоту серцевих скорочень визначали 

шляхом підрахунку серцевих ударів за 1 хв за допомогою фонендоскопа, частоту 

дихання — за кількістю дихальних рухів грудинно-черевної стінки за 1 хв, 

температуру тіла — ректально з використанням ртутного термометра.  

Загальний стан, частота серцевих скорочень і дихання, показники температури 

тіла впродовж експериментів знаходились у межах фізіологічних норм й 

становили — у поросят 3- і 5-добового віку: 125–135 уд./хв, 45–57рух./хв, 38,8–

39,3
о
С, у поросят 24–35-добового віку: 102–120 уд./хв, 35–42 рух./хв, 38,8–39,1

о
С, у 

поросят 58–79-добового віку: 90–97 уд./хв, 26–30 рух./хв та 38,6–39,0
о
С. 

Із зоотехнічних показників визначали: продуктивність свиней за їх 

відтворювальною здатністю й масою тіла поросят. Відтворювальну здатність 

свиноматок оцінювали за багатоплідністю (кількістю поросят у гнізді) і 

великоплідністю (масою поросят при народженні). З метою визначення 

середньодобових приростів маси тіла поросят здійснювали їх зважування на початку 

і в кінці дослідів. Фіксували приріст маси тіла і збереженість поросят упродовж 

експериментального періоду. Визначали масу селезінки, тимуса, печінки, 

підшлункової залози і легень шляхом їх зважування у відпрепарованому стані. 

Гематологічні методи досліджень. Матеріалом для досліджень слугувала 

стабілізована гепарином кров, плазма, еритроцити, лімфоцити та сироватка крові 

свиней різних вікових й виробничих груп. Для визначення показника 

макрофагальної трансформації мононуклеарів (ПМТМ) відбирали верхній шар 

плазми з імунокомпетентними клітинами. Для визначення активності ГП, вмісту 

ТБК-активних продуктів і ГПЛ — плазму відбирали після центрифугування 

стабілізованої антикоагулянтом крові. Еритроцити для визначення активності 

ензимів антиоксидантної системи (СОД, ГП, каталази) та вмісту ВГ промивали 

розчином натрію хлориду на фосфатному буфері і осаджували їх шляхом 
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центрифугування. Лімфоцити виділяли зі стабілізованої крові у градієнті фікол-

верографіну з відносною густиною 1,077 [1012]. Градієнт густини фікол-

верографіну готували шляхом додавання 9 % розчину фіколу «Pharmacia» (Швеція) 

до 34 % розчину верографіну «Спофа» (Чехія). Для одержання сироватки кров без 

антикоагулянта інкубували у термостаті при температурі 37
о
С.  

Морфологічні методи. Кількість лейкоцитів у крові підраховували з 

використанням реактиву Тюрка на сітці лічильної камери Горяєва під мікроскопом з 

об’єктивом 8х, окуляром 10х [393]. Співвідношення окремих видів лейкоцитів 

визначали методом диференційного підрахунку шляхом візуальної мікроскопії під 

імерсійною системою фіксованих метанолом мазків, пофарбованих за 

Романовським-Гімзе [421]. Лімфоцитарний індекс (ЛІ) вираховували за 

співвідношенням кількості лімфоцитів до сегментоядерних нейтрофілів [232]. 

Імунологічні методи. Фагоцитарну реакцію нейтрофілів крові оцінювали за 

ФА, фагоцитарним індексом (ФІ) та фагоцитарним числом (ФЧ) за методикою 

В. С. Гостева (1950) [863]. Стабілізовану кров інкубували з добовою культурою 

E. Coli штаму ВКМ-125. Мазки досліджували під мікроскопом в імерсійній системі. 

ФА визначали за кількістю активних нейтрофілів із 100 підрахованих клітин, ФІ — 

за кількістю фагоцитованих мікробних тіл одним активним нейтрофілом, ФЧ — за 

кількістю фагоцитованих мікробних тіл на 100 підрахованих нейтрофілів. 

Показник макрофагальної трансформації мононуклеарів визначали шляхом 

функціональної оцінки попередників макрофагів за модифікованим нами методом 

[217] з використанням добової культури E. Coli штаму ВКМ-125. Інкубацію зразків 

плазми проводили у полістирольних чашках Петрі діаметром 4,5 см з середовищем 

Хенкса, без тест-культури і з мікробною культурою. Цитологічне дослідження 

препаратів здійснювали шляхом мікроскопії під імерсією. Враховували 

нетрансформовані моноцити і макрофагальні елементи: фагоцитуючі й 

нефагоцитуючі. ПМТМ вираховували за відсотком інтактних і трансформованих 

мононуклеарів на 100 клітин у кожному препараті. Паралельно визначали ФІ 

(відсоток клітин, які беруть участь у фагоцитарній реакції) і ФЧ (кількість 

поглинених мікроорганізмів у розрахунку на 1 клітину). 
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Визначення кількості Т-лімфоцитів здійснювали в реакції спонтанного 

розеткоутворення з еритроцитами барана за методикою описаною M. Jondal [1148] у 

нашій модифікації [514]. Виділяли активні розеткоутворюючі лімфоцити з 

рецепторами, здатними приєднувати еритроцити барана без інкубації (Wansbrough-

Jones М. et al., 1979), теофілінрезистентні (ТФР) лімфоцити-хелпери, які формують 

розетки після інкубації з теофіліном (Суровас В. М. с соавт., 1980) [421]. Для 

визначення В-лімфоцитів готували ЕАС-систему (еритроцити, сенсибілізовані 

антитілами і комплементом), шляхом додавання до еритроцитів барана гемолітичної 

сироватки (Чернушенко Е. Ф. с соавт., 1979) [863]. Розетки підраховували за 

допомогою мікроскопії мазків під імерсією. Диференціювали лімфоцити за 

щільністю рецепторів і приєднаними еритроцитами барана на: нульові 

(недиференційовані) — не приєднали жодного еритроцита, низькоавідні 

(малодиференційовані) — приєднали 3–5 еритроцитів, середньоавідні (з середньою 

щільністю рецепторів) — приєднали 6–10 еритроцитів й високоавідні (з високою 

щільністю рецепторів, морули) — приєднали більше 10 еритроцитів.  

Теофілінчутливі (ТФЧ) клітини вираховували відніманням кількості  

ТФР-лімфоцитів від загальної суми Т-лімфоцитів. Імунорегуляторний індекс (ІРІ) 

визначали за співвідношенням ТФР/ТФЧ Т-лімфоцитів. Функціональну активність 

Т-лімфоцитів досліджували в реакції бластної трансформації з фітогемаглютиніном 

в якості мітогена [77]. Відсоток бластів визначали до загальної кількості клітин. 

Загальний вміст імуноглобулінів у сироватці крові визначали за допомогою 

цинк-сульфатного тесту, шляхом фотоколориметрії при довжині хвилі 400 нм [376].  

Лізоцимну активність сироватки крові визначали з використанням у якості 

тест-мікроба добової культури Micrococcus Lysodeicticus штаму ВКМ-109 

нефелометричним методом, оптичну густину вимірювали при довжині хвилі 540 нм 

[231]. Бактерицидну активність у зразках сироватки крові досліджували за методом 

Ю. М. Маркова (1968) [422] з використанням добової культури E. Coli штаму  

ВКМ-125. Фотоколориметрування проводили до та після 3-годинної інкубації.  

Визначення комплементарної активності сироватки крові здійснювали 

уніфікованим методом (Бойд У., 1967) [421]. Дослідження проводили у лунках 
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полістирольних планшетів. Результат реакції оцінювали за найменшим розведенням 

сироватки з повним комплементзалежним гемолізом еритроцитів. 

Визначення вмісту циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові 

проводили з використанням боратного буферу. Вибіркова преципітація комплексів 

антиген-антитіло відбувалась під впливом високомолекулярного ПЕГ, масою 

6000 Да. Облік результатів проводили шляхом фотоколориметрування щільності 

преципітату при довжині хвилі 450 нм [182]. 

Біохімічні методи. Кількість еритроцитів визначали шляхом 

фотоколориметричної реєстрації оптичної густини досліджуваних зразків на КФК-3 

при довжині хвилі 670 нм [145]. Концентрацію гемоглобіну досліджували 

гемоглобінціанідним методом з наступним фотоколориметруванням при довжині 

оптичного шляху 540 нм [221]. Гематокритну величину визначали мікрометодом у 

модифікації Тодорова Й. [830], шляхом центрифугування капілярних трубок у 

мікроцентрифузі МЦГ-8 з детекцією результатів за допомогою шкали. Індекси 

червоної крові: середній об’єм еритроцита (СОЕ), вміст гемоглобіну в еритроциті 

(ВГЕ), середню концентрацію гемоглобіну в еритроциті (СКГЕ), колірний показник 

(КП) вираховували за допомогою формул [814].  

Вміст загального протеїну вимірювали з використанням реактиву Фоліна-

Чекальтеу спектрофотометричним методом за Лоурі [1199] при довжині хвилі 

750 нм. Концентрацію фракцій протеїну в сироватці крові (альбумінів, α-, β- і  

γ-глобулінів) визначали турбідиметричним методом [421]. 

Вміст молекул середньої маси визначали скринінговим методом, шляхом 

осадження високомолекулярних пептидів і протеїнів та детекції надосадової рідини 

у монохроматичному світловому потоці при довжині хвиль 254 нм (токсичних 

продуктів розщеплення протеїнів) і 280 нм (ароматичних амінокислот) [781]. 

Визначення трансаміназної активності: аланінамінотрансферази (КФ 2.6.1.2) і 

аспартатамінотрансферази (КФ 2.6.1.1) проводили з використанням реактивів ТОВ 

НВП «Філісіт-діагностика» (Дніпропетровськ) динітрофенілгідразиновим методом 

зі спекрофотометричним вимірюванням екстинкції при довжині хвилі 530 нм [1280]. 

Коефіцієнт Де-Рітіса вираховували за співвідношенням АлАТ/АсАТ.  
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Визначення глюкози у крові проводили глюкозооксидазним методом з 

використанням наборів реактивів ТОВ НВП «Філісіт-діагностика» 

(Дніпропетровськ), оптичну густину вимірювали при довжині хвилі 500 нм [315]. 

Концентрацію церулоплазміну (ЦП, КФ 1.16.3.1) у сироватці крові визначали 

методом реєстрації колірних продуктів, утворених внаслідок ензиматичного 

окиснення ЦП хлориду n-фенілендіаміну при довжині хвилі 540 нм [63].  

Вміст серомукоїдів (СМ) у сироватці крові досліджували з використанням 

діагностичного набору ТОВ «Генезіс» (Світловодськ) турбідиметричним методом 

[167]. Осадження СМ здійснювали фосфорновольфрамовою кислотою, оптичну 

густину розчину вимірювали на фотоелектроколориметрі при довжині хвилі 640 нм. 

Визначення вмісту холестеролу, триацилгліцеролів, активності лужної 

фосфатази (КФ 3.1.3.1), лактатдегідрогенази (ЛДГ, КФ 1.1.1.27) і креатинкінази (КК, 

КФ 2.7.3.2), концентрації Кальцію та Фосфору у сироватці крові проводили 

уніфікованими лабораторними методами з використанням наборів реактивів фірми 

«Нuman» (Німеччина) на автоматичному біохімічному аналізаторі «Humalyzer 2000» 

(Німеччина) за зміною оптичної щільності реакційних середовищ. 

Інтенсивність окисної деградації L-аргініну оцінювали за рівнем сумарної 

активності різних ізоензимів NO-синтаз (КФ 1.14.13.39) у лімфоцитах крові [765]. 

Для тестування активності ензиму використовували реакційну суміш у складі: трис-

HCl буфер (рН 7,4), який містив CaCl2 та MgCl2, розчин L-аргініну, розчин NADPH. 

Екстинкції реєстрували на спектрофотометрі при довжині хвилі 340 нм. Для 

перерахунку активності ензиму визначали концентрацію загального протеїну [1199]. 

Інтенсивність неокисного шляху метаболізму L-аргініну тестували за активністю у 

лімфоцитах крові аргінази (КФ 3.5.3.1) [1247]. Субстратна суміш складалась з трис-

HCl буферу (рН 10), МnCl2 і NaOH. Активність аргінази у зразках вираховували за 

кількістю сечовини. Вміст сечовини визначали в реакції з діацетилмонооксимом 

[422] за допомогою наборів реактивів НВФ «СІМКО» (Львів). Детекцію колірної 

реакції проводили на спектрофотометрі при довжині хвилі 520 нм. 

Загальний вміст ліпідів та їх класи визначали у лімфоцитах крові [1158]. 

Екстрагували ліпіди хлороформ-метанольною сумішшю (2:1) за методом Фолча. 
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Співвідношення окремих класів ліпідів визначали методом тонкошарової 

хроматографії. Розділення фракцій ліпідів проводили на хроматографічних 

пластинах у тонкому шарі адсорбента з суміші силікагелів марок L 5/40 і LS 5/40. 

Хроматограми проявляли у камері, насиченій парами Йоду, ліпіди окиснювали у 

хромовій суміші та фотоколориметрували при довжині хвилі 480 нм.  

Жирнокислотний склад загальних ліпідів лімфоцитів досліджували методом 

капілярної газорідинної хроматографії [160] на газовому хроматографі Hewlett 

Packard HP-6890 (США), обладнаному капілярною колонкою SP-2560 (100 % 

biscyanopropyl polysiloxane, Supelco) та полум’яно-іонізаційним детектором. 

Ідентифікацію хроматографічних піків проводили з використанням індивідуальних 

стандартних розчинів метилових ефірів жирних кислот виробництва фірми «Sigma 

Chemical Co» (США), суміш метилових ефірів жирних кислот 37 Component FAME 

Mix Supelco і суміш метилових ефірів кон’югованої лінолевої кислоти Sigma. 

Реєстрацію та обробку хроматограм здійснювали за допомогою комп’ютера з 

програмним забезпеченням HP Chem Station. Ліпіди екстрагували за [1005], 

метилювання жирних кислот здійснювали за [1030, 1135]. Індекс насиченості ліпідів 

визначали за співвідношенням суми насичених до ненасичених жирних кислот.  

Визначення вмісту ТБК-активних продуктів проводили шляхом інкубації проб 

з тіобарбітуровою кислотою, екстракції продуктів реакції бутанолом і 

спектрофотометричної детекції забарвленого комплексу при довжині хвилі 535 нм 

та 580 нм [384], а визначення вмісту гідропероксидів ліпідів — у реакції з 

тіоціонатом амонію при довжині хвилі 480 нм [521]. 

Глутатіонпероксидазну (КФ 1.11.1.9) активність визначали у плазмі та 

еритроцитах крові за швидкістю окиснення відновленої форми глутатіону в 

присутності гідропероксиду третинного бутилу в колірній реакції з 5,5-дитіобіс-2-

нітробензойною кислотою й вимірюванням при довжині хвилі 412 нм [529]. 

Супероксиддисмутазну (КФ 1.15.1.1) активність в гемолізаті еритроцитів оцінювали 

за ступенем інгібування ензимом реакції з відновлення нітросинього тетразолію у 

присутності NADH і феназинметасульфату [240]. Каталазну (КФ 1.11.1.6) активність 

у гемолізаті еритроцитів визначали за здатністю пероксиду гідрогену утворювати 
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стійкий комплекс з молібдатом амонію, інтенсивність забарвлення якого 

вимірювали при λ=410 нм [385]. Визначення вмісту відновленого глутатіону в 

гемолізаті еритроцитів проводили за методом Э. Батлера [46] з використанням 

реактиву Елмана і спектрофотометричним вимірюванням при довжині хвилі 412 нм.  

Концентрацію вітамінів А та Е у сироватці крові визначали методом 

високоефективної рідинної хроматографії [623]. Омилення зразків проводили 

шляхом лужного гідролізу, осадження протеїнів з подальшою екстракцією 

неомиленої фракції гексаном й випаровування у струмені рідкого Нітрогену. 

Визначення вітамінів здійснювали за допомогою скануючого детектора на апараті 

«Міліхром-4»: вітаміну Е при довжині хвилі 292 нм, а вітаміну А — при λ=324 нм. 

Визначення вмісту макро- та мікроелементів (Mg, Fe, Zn, Cu, Co) у крові 

проводили методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії [686, 706]. Підготовка 

зразків стабілізованої гепарином крові полягала у сухій мінералізації. Вміст 

елементів вимірювали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі Selmi С-115М1 

(Україна) з приставкою «ГРГ-107» у полум’ї ацетилен-повітряної суміші. 

Вміст Селену в крові визначали флуориметричним методом [437] на 

спектрофлуориметрі Hitachi MPF-4 (Японія), обладнаному лампою Hitachi Xenon 

Lamp Power Supply та самописцем Hitachi Recorder QD15. Підготовку зразків 

здійснювали шляхом мокрого озолення. Вимірювання флуоресценції проводили при 

довжині хвилі 518 нм (λзбудження=377 нм).  

Також проводили біохімічні дослідження вмісту ТБК-активних продуктів 

[384] і ВГ [46], активності ГП [529] у гомогенатах зразків кісткового мозку, тимуса, 

селезінки, шийних лімфовузлів, печінки, підшлункової залози, легень. 

Гістоморфометричне дослідження структури шийних лімфатичних вузлів 

проводили за допомогою мікроскопа «Біолам» і окуляр-мікрометра АМ 9–2. 

Варіаційно-статистичний метод. Цифрові дані опрацьовували 

біометричним методом варіаційного непараметричного аналізу за допомогою 

комп’ютерної програми Microsoft Excel пакета табличного редактора Microsoft 

Office Professional XP [433] та програми Origin 6.1. Різниці між величинами 

вважали статистично вірогідними: р<0,05; 0,01 і 0,001.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Вплив препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» на біохімічний профіль крові, 

імунну функцію та репродуктивну здатність ремонтних свинок 

 

У процесі онтогенезу та в періоди технологічного циклу на організм 

ремонтних свинок діє низка стрес-факторів: зміна раціону, умов утримання, 

переведення в інше приміщення, вплив екологічних чинників, які дестабілізують 

гомеостаз, викликають розвиток адаптивних реакцій, зумовлених як генотипом, так і 

повноцінною годівлею [549]. Проте навіть збалансована за поживними і біологічно 

активними речовинами годівля не дозволяє повною мірою реалізувати генетично 

детерміновану продуктивність ремонтних свинок [44, 842].  

За впливу стресу знижується синтез гонадотропного гормону, а це, передусім, 

знижує репродуктивні функції ремонтних свинок, вони втрачають здатність 

приходити в охоту або народжують нежиттєздатний приплід. Надлишкова секреція 

катехоламінів на тлі підвищення рівня глюкокортикоїдів, посилює пригнічення 

процесів фагоцитозу нейтрофільної й моноцитарної ланок, знижує активність  

Т-клітинних факторів імунітету, що призводить до дисбалансу в лімфоцитарній 

системі та розвитку вторинного імунодефіциту [70, 326, 825, 1123].  

Після закінчення статевого дозрівання в крові ремонтних свинок збільшується 

вміст ГПЛ і ТБК-активних продуктів. Це зумовлено зрушенням гомеостатичних 

констант інтенсивності метаболічних процесів, пов’язаних зі зміною фізіологічного 

стану організму на різних етапах відтворювального циклу [948]. Особливо вміст 

продуктів пероксидації у крові ремонтних свинок збільшується під час статевої 

охоти, що безпосередньо залежить від динаміки активності прооксидантних й 

антиоксидантних ензимів у їх організмі впродовж естрального циклу.  

Слід також враховувати, що у ремонтних свинок у період підготовки до 

відтворення зростає генетично детермінована потреба у вітаміні Е, що пов’язано з 

активною мобілізацією ендогенного токоферолу для забезпечення репродуктивного 
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процесу. Дефіцит вітаміну Е негативно впливає на відтворювальну функцію свинок, 

вони приходять в охоту й запліднюються, проте, через декілька тижнів ембріони 

гинуть [875]. Наступний їх прихід в охоту спостерігається через 5–8 тижнів.  

Оскільки комплексне введення препаратів жиророзчинних вітамінів дозволяє 

організму краще адаптуватися до дії екзогенних чинників, забезпечує більш 

активний прояв статевого циклу, підвищує продуктивність та відтворювальну 

функцію, тому з метою попередження зниження репродуктивної здатності 

ремонтних свинок їм доцільно застосовувати вітаміни А, D3, Е. 

У зв’язку з вищесказаним, проводили дослідження впливу жиророзчинних 

вітамінів А, D3, Е в формі олійного розчину (препарат «Тривіт») і в формі 

ліпосомальної емульсії (препарат «Ліповіт») на інтенсивність метаболічних 

процесів, стан імунної системи та репродуктивну здатність ремонтних свинок. 

Важливе діагностичне значення має визначення загальної кількості 

лейкоцитів, але повну картину морфологічних змін у крові можна отримати при 

диференційному підрахунку співвідношення їх окремих видів.  

Аналіз отриманих результатів показав, що введення препаратів «Тривіт» і 

«Ліповіт» вплинуло на кількість лейкоцитів у крові ремонтних свинок (табл. 3.1). 

Так, загальна кількість лейкоцитів у крові свинок обох дослідних груп, порівняно з 

контролем, мала тенденцію до збільшення у всі досліджувані періоди.  

Що стосується співвідношення у крові ремонтних свинок різних видів 

лейкоцитів, за період досліджень не було виявлено вірогідних змін між кількістю 

еозинофілів, лімфоцитів і моноцитів. Оскільки кількісний та якісний склад 

периферичної крові підтримується на певному рівні й відображає фізіологічний чи 

патологічний стан організму, ступінь реактивності та стійкість тварин до дії 

екзогенних факторів [552], відповідно отримані результати свідчать про відсутність 

порушень у функціонуванні гомеостатичних систем в організмі свинок за введення 

досліджуваних препаратів. Стосовно паличкоядерних нейтрофілів, слід зазначити, 

що ін’єкції ліповіту сприяли збільшенню (р<0,05) їх співвідношення у крові 

ремонтних свинок другої дослідної групи, порівняно з контролем, на 4-ту добу після 

його повторного введення.  
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Таблиця 3.1 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові  

ремонтних свинок (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 
8,06± 

0,31 

8,50±0,68 9,97±0,43 10,15±0,55 

І 9,15±0,23 9,98±0,04 11,02±0,54 

ІІ 9,91±0,37 10,71±0,22 11,68±0,22 

Юні нейтрофіли, 

% 

к 
1,25± 

0,25 

1,33±0,33 1,00±0,01 1,30±0,33 

І 1,33±0,33 – 1,00±0,01 

ІІ 1,67±0,33 – 1,00±0,01 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, 

% 

к 
3,75± 

1,25 

4,25±1,11 3,00±0,15 3,50±0,65 

І 3,67±0,67 3,00±0,58 2,50±1,50 

ІІ 3,67±1,45 4,50±0,50* 4,00±0,58 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, 

% 

к 
28,40± 

2,04 

25,63±2,60 33,70±1,45 34,50±1,55 

І 29,50±2,33 32,00±1,53 34,50±0,50 

ІІ 29,33±1,20 33,00±3,00 33,70±3,28 

Еозинофіли, 

% 

к 
2,50± 

0,65 

2,00±0,41 2,00±1,00 2,00±0,41 

І 2,33±0,67 3,30±0,33 3,00±2,00 

ІІ 1,33±0,33 2,00±1,00 4,00±1,00 

Лімфоцити, 

% 

к 
61,00± 

0,71 

63,00±2,64 57,30±2,60 54,30±2,33 

І 59,25±1,80 57,00±2,65 56,50±4,50 

ІІ 60,33±1,45 57,50±5,50 54,00±1,00 

Моноцити, 

% 

к 
3,00± 

0,41 

3,50±1,19 3,30±1,45 4,00±0,41 

І 3,70±0,88 3,70±1,45 2,50±0,50 

ІІ 3,30±0,88 3,00±0,01 2,67±0,88 

Примітки: 1. У цій і наступних таблицях даного підрозділу статистично вірогідні різниці 

стосовно тварин контрольної групи: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001. 2. К — контрольна 

група; І — перша дослідна група, вводили тривіт; ІІ — друга дослідна група, вводили ліповіт. 
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З наведених у таблиці 3.2 даних бачимо, що у крові свинок дослідних груп 

кількість еритроцитів і концентрація гемоглобіну збільшувалась на 4- та 11-ту доби 

після повторного введення їм тривіту і, особливо ліповіту, проте, вірогідних різниць 

не спостерігалось. Стосовно загального протеїну — у сироватці крові свинок другої 

дослідної групи в усі періоди досліджень було виявлено тенденцію до збільшення 

його вмісту, порівняно з контролем, що вказує на стимулювальний вплив препарату 

«Ліповіт» на протеїнсинтезувальні процеси в організмі ремонтних свинок. 

Таблиця 3.2 

Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну та загального протеїну в крові  

ремонтних свинок (М±m; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

Еритроцити, 

Т/л 

к 
5,82± 

0,07 

5,83±0,08 5,95±0,11 6,08±0,09 

І 5,78±0,14 6,03±0,12 6,31±0,12 

ІІ 5,84±0,09 6,11±0,09 6,38±0,12 

Гемоглобін, 

г/л 

к 
85,30± 

1,71 

86,49±0,99 87,59±1,03 90,43±0,72 

І 85,91±1,34 88,46±1,42 91,83±1,18 

ІІ 86,34±0,86 88,28±0,90 93,22±1,20 

Загальний 

протеїн, 

г/л 

к 
55,35± 

1,08 

64,84±1,31 65,63±1,13 68,96±1,23 

І 64,26±2,63 67,39±1,45 70,48±0,74 

ІІ 66,78±1,67 67,15±0,91 71,08±1,00 

 

Одним із основних принципів оцінки імунного статусу тварин є кількісна 

характеристика функціональної активності факторів неспецифічної резистентності. 

Як свідчать отримані результати (табл. 3.3), ФА нейтрофілів крові у ремонтних 

свинок дослідних груп, порівняно з контролем, суттєво не відрізнялась. При цьому в 

крові свинок другої дослідної групи на 4- і 11-ту доби після повторного введення 

ліповіту ФІ був більший (р<0,05), ніж у контролі. Оскільки ФІ характеризує 
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кількість захоплених мікроорганізмів одним активним фагоцитом, отримані дані 

вказують на активуючий вплив вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії на 

здатність нейтрофілів до фагоцитозу мікробних клітин. На 4-ту добу після 

повторного введення препарату «Ліповіт» у крові свинок було виявлено збільшення 

ФЧ (р<0,05). З цих даних випливає, що компоненти ліповіту активують 

неспецифічні клітинні механізми захисту в організмі ремонтних свинок. Водночас 

тривіт лише на 4- та 11-ту доби після повторного введення спричинив зростання на 

9 і 3,6 % ФЧ у крові ремонтних свинок. 

Таблиця 3.3 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові ремонтних свинок (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

ФА, 

% 

к 

47,44± 

1,20 

48,00±1,00 50,33±0,88 51,00±1,53 

І 50,33±0,88 52,75±1,11 51,25±1,11 

ІІ 48,67±0,33 48,67±0,88 51,00±1,53 

ФІ, 

од. 

к 

8,60± 

0,15 

9,01±0,44 8,15±0,15 8,75±0,18 

І 8,79±0,33 8,12±0,33 9,04±0,24 

ІІ 8,74±0,31 9,39±0,23* 9,47±0,18* 

ФЧ, 

од. 

к 

4,08± 

0,11 

4,33±0,29 4,10±0,06 4,47±0,23 

І 4,43±0,23 4,47±0,20 4,63±0,06 

ІІ 3,77±0,15 4,57±0,09* 4,83±0,18 

 

Виявлено стимулювальний вплив досліджуваних препаратів на гуморальну 

ланку природної резистентності організму ремонтних свинок (табл. 3.4). Про це 

свідчить зростання (р<0,05), порівняно з контролем, ЛАСК у свинок першої та 

другої дослідних груп на 4-ту добу після повторного введення тривіту і ліповіту. 

Ін’єкції ремонтним свинкам препарату «Ліповіт» спричинили вірогідне підвищення 

ЛАСК і на 7-му добу.  
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Таблиця 3.4 

Гуморальні фактори природної резистентності ремонтних свинок (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

ЛАСК, 

% 

к  

46,56± 

1,03 

48,67±0,30 45,67±0,58 53,67±0,88 

І 50,00±1,16 48,00±0,58* 50,00±2,52 

ІІ 53,25±1,38* 51,25±1,49* 54,67±3,18 

БАСК, 

% 

к  

30,23± 

2,66 

39,34±1,66 27,46±1,12 23,00±2,13 

І 45,59±1,99 38,22±1,43** 22,14±1,22 

ІІ 48,73±2,54* 38,14±2,94* 21,67±2,03 

ЦІК, 

ммоль/л 

к  

80,66± 

2,14 

81,66±1,45 87,60±2,01 82,35±3,28 

І 90,33±1,96* 88,00±3,05 83,66±2,66 

ІІ 87,66±1,45 90,00±1,15 82,00±1,52 

 

Специфічні речовини, які беруть участь у видаленні та знешкодженні 

патогенних частинок і мікробних клітин характеризує БАСК. У свинок другої 

дослідної групи цей показник на 7-му добу після введення і на 4-ту добу після 

повторного введення препарату «Ліповіт» був більшим (р<0,05), ніж у контролі. А у 

свинок першої дослідної групи вірогідні різниці спостерігались на 4-ту добу після 

повторного введення тривіту. З наведених даних бачимо, що вітаміни у формі 

ліпосомальної емульсії зберігають свою дію до 7-мої доби після першого введення, а 

повторні ін’єкції посилюють їх вплив, на це вказує вірогідне підвищення ЛАСК і 

БАСК у свинок другої дослідної групи. Тоді як вплив препарату «Тривіт» 

спостерігався лише на 4-ту добу після його повторного введення. 

Проведеними дослідженнями виявлено збільшення на 10,6 % (р<0,05) вмісту 

ЦІК у сироватці крові ремонтних свинок першої дослідної групи на 7-му добу після 

введення препарату «Тривіт», з поступовим зменшенням у кінці експериментів до 

рівня, зафіксованого у контролі.  
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Очевидно, зростання в організмі ремонтних свинок показників гуморальної 

ланки неспецифічної резистентності відбувається за рахунок комплексної дії 

жиророзчинних вітамінів у складі досліджуваних препаратів, у результаті чого 

підвищується функціональна активність клітин крові, відповідальних за продукцію 

опсонізуючих факторів й посилюється кооперативна взаємодія клітинних та 

гуморальних компонентів імунної системи. 

Імунітет тварин залежить від реактивності організму та його головних 

клітин — Т- і В-лімфоцитів. Т-лімфоцитам і їх регуляторним популяціям належить 

важливе значення у формуванні специфічної імунної відповіді, вони забезпечують 

імунобіологічний гомеостаз та стійкість до дії антигенних детермінант [838]. 

Визначення складу Т-лімфоцитів периферичної крові ремонтних свинок показало, 

що введення препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» впливає на їх кількість та 

функціональну активність (табл. 3.5). Так, на 4-ту добу після повторного введення 

препарату «Тривіт» у крові свинок спостерігалось збільшення відносної кількості  

Т-загальних лімфоцитів й зменшення кількості їх недиференційованих форм 

(р<0,05). При цьому на 11-ту добу після повторного застосування тривіту в крові 

свинок збільшилась (р<0,05) кількість низькоавідних форм Т-активних лімфоцитів. 

Ін’єкції ліповіту сприяли збільшенню у крові ремонтних свинок, порівняно з 

контролем, відносної кількості Т-загальних лімфоцитів у всі досліджувані періоди, а 

на 11-ту добу після повторного введення препарату зафіксовано максимальне 

зростання цього показника, за рахунок збільшення чисельності середньоавідних 

форм (р<0,05) і зменшення кількості недиференційованих у функціональному 

відношенні імунокомпетентних клітин (р<0,05). Подібні зміни встановлено при 

дослідженні у крові свинок кількості Т-активних і ТФР-лімфоцитів. Зокрема, у крові 

ремонтних свинок другої дослідної групи на 11-ту добу після повторного введення 

ліповіту, відносна кількість лімфоцитів цих субпопуляцій була більшою (р<0,05), 

ніж у контролі. Вказані зміни були зумовлені збільшенням кількості низькоавідних 

Т-активних (р<0,01) і ТФР-лімфоцитів та зменшенням кількості 

недиференційованих форм Т-активних (р<0,05) і ТФР-лімфоцитів.   
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Таблиця 3.5 

Кількість Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові ремонтних свинок  

(М±m; %; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

1 2 3 4 5 6 

Т-загальні, 

0 

к 
60,00± 

2,34 

67,33±0,88 61,33±0,67 61,33±1,91 

І 66,33±1,45 58,67±0,58* 60,33±2,85 

ІІ 64,00±2,08 56,33±2,67 54,00±1,53* 

3–5 

к 
35,00± 

1,29 

28,00±2,31 29,33±1,33 33,67±2,03 

І 27,33±2,85 33,33±2,33 33,67±1,20 

ІІ 30,00±1,15 33,33±2,19 34,67±1,33 

6–10 

к 
4,25± 

1,18 

4,00±1,15 6,00±1,15 4,33±0,58 

І 3,67±1,20 6,33±0,88 5,00±1,53 

ІІ 4,33±0,33 7,00±1,53 7,00±0,58* 

М 

к 

– 

– 3,33±1,33 – 

І 4,00±1,00 2,50±1,50 1,50±0,50 

ІІ 1,67±0,67 3,33±1,45 4,33±1,67 

% 

к 
40,00± 

2,34 

32,67±0,88 38,67±0,67 38,67±1,91 

І 33,67±1,45 41,33±0,58* 39,67±2,85 

ІІ 36,00±2,08 43,67±2,67 46,00±1,53* 

Т-активні, 

0 

к 
76,00± 

1,29 

78,67±0,33 74,67±1,45 79,67±2,03 

І 77,67±0,67 73,67±1,45 75,00±2,65 

ІІ 76,67±4,91 72,33±0,67 70,00±2,65* 
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продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

3–5 

к 
19,75± 

0,85 

19,67±0,88 23,33±0,67 16,00±1,15 

І 20,33±0,33 22,33±0,88 22,00±1,31* 

ІІ 20,33±1,18 24,33±0,33 27,33±1,45** 

6–10 

к 
4,25± 

1,11 

2,50±0,50 2,00±1,00 3,33±1,20 

І 2,33±0,67 4,00±0,58 3,00±0,58 

ІІ 4,00±1,00 3,33±0,89 2,67±1,20 

% 

к 
24,00± 

1,29 

21,33±0,33 25,33±1,45 20,33±2,03 

І 22,33±0,67 26,33±1,45 25,00±2,65 

ІІ 23,33±2,91 27,67±0,67 30,00±2,65* 

Т-хелпери, 

0 

к 
75,00± 

1,68 

79,67±1,86 73,00±1,53 77,00±4,36 

І 79,33±1,20 72,67±0,33 76,67±2,96 

ІІ 78,00±2,00 71,67±1,67 69,00±1,00 

3–5 

к 
20,75± 

1,11 

18,00±2,08 22,67±2,33 20,00±3,06 

І 19,33±1,45 22,67±1,45 19,00±1,73 

ІІ 20,67±1,45 25,00±2,08 25,67±2,33 

6–10 

к 
3,75± 

0,75 

1,33±0,33 3,33±0,88 2,67±1,20 

І 1,50±0,50 3,00±1,00 4,00±1,00 

ІІ 2,00±1,00 3,00±0,58 4,33±0,67 

% 

к 
25,00± 

1,68 

20,33±1,86 27,00±1,53 23,00±2,36 

І 20,67±1,20 27,33±0,33 23,33±2,96 

ІІ 22,00±2,00 28,33±1,67 31,00±1,00* 

Т-супресори, 

% 

к 
15,00± 

1,41 

13,33±1,18 14,33±2,19 15,67±1,69 

І 12,00±1,15 16,33±1,85 16,33±1,69 

ІІ 14,00±1,04 10,33±1,45 15,00±2,08 

ІРІ 

к 
1,72± 

0,19 

1,82±0,69 2,03±0,48 1,59±0,66 

І 1,77±0,27 1,77±0,28 1,97±0,75 

ІІ 1,89±0,55 1,86±0,10 1,88±0,17 
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Дослідження В-системи імунітету свідчить (табл. 3.6), що на 7-му добу після 

введення свинкам препарату «Тривіт» відносна кількість В-лімфоцитів у їх крові 

була на 6,7 % (р<0,05) більшою, а кількість їх недиференційованих форм — 

меншою, ніж у тварин контрольної групи. Проте у крові ремонтних свинок другої 

дослідної групи у цей період досліджень кількість В-лімфоцитів перевищувала 

контроль на 8,3 %, що, головним чином, було викликано збільшенням кількості 

клітин з високою й меншою мірою — з середньою щільністю рецепторів.  

Таблиця 3.6 

Кількість В-лімфоцитів у крові ремонтних свинок (М±m; %; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

ЕАС-РУЛ, 

0 

к 
60,75± 

2,50 

60,33±1,91 61,67±4,37 65,33±5,36 

І 53,67±0,88* 61,67±1,86 63,00±4,93 

ІІ 52,00±4,00 57,33±3,84 61,00±3,46 

3–5 

к 
28,25± 

0,48 

32,00±1,53 26,00±1,53 28,33±1,76 

І 33,00±1,53 27,00±3,06 28,33±1,67 

ІІ 32,00±1,15 32,33±1,45* 28,00±1,15 

6–10 

к 
7,25± 

1,43 

6,33±1,86 8,00±0,58 3,33±1,45 

І 10,33±0,67 7,00±0,58 5,33±1,76 

ІІ 9,67±1,20 6,67±2,40 8,67±0,88* 

М 

к 
5,00± 

0,58 

1,33±0,33 4,33±0,67 4,50±3,50 

І 3,00±1,00 4,33±0,88 5,00±1,00 

ІІ 6,33±2,73 5,50±1,50 – 

% 

к 
39,25± 

2,50 

39,67±1,91 38,33±1,86 34,67±5,36 

І 46,33±0,88* 38,33±4,37 37,00±4,93 

ІІ 48,00±4,00 42,67±3,84 39,00±3,46 
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Таким чином, введення ремонтним свинкам препаратів «Ліповіт» і «Тривіт» 

проявляє стимулювальний вплив на проліферацію, диференціацію та дозрівання Т- і 

В-лімфоцитів. При цьому вплив ліповіту на кількість імунокомпетентних клітин та 

їх функціональну активність у крові свинок був пролонгований і виражений 

більшою мірою, ніж дія тривіту. 

Як свідчать дані таблиці 3.7, на 4- і 11-ту доби після повторного введення 

ліповіту, порівняно з контролем, вміст у плазмі крові ремонтних свинок ГПЛ 

зменшився на 22,6 (р<0,01) та 22,1 % (р<0,05), а ТБК-активних продуктів відповідно 

на 18,9 (р<0,05) й 16,7 % (р<0,05), що, ймовірно, зумовлено антиоксидантною дією у 

складі ліповіту вітамінів А і Е. Адже відомо, що вітамін Е є одним з найактивніших 

акцепторів синглетного Оксигену, він інгібує утворення пероксидів й розриває 

ланцюг вільнорадикальних реакцій, а вітамін А активує каталазу і ГП [128, 413]. 

Таблиця 3.7 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові ремонтних свинок (М±m; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

ГПЛ, 

ОД Е/мл 

к 
1,61± 

0,12 

1,71±0,12 1,55±0,05 1,58±0,07 

І 1,51±0,11 1,49±0,06 1,40±0,09 

ІІ 1,34±0,11 1,20±0,05** 1,23±0,05* 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль/мл 

к 
4,56± 

0,28 

4,79±0,37 4,79±0,22 4,48±0,19 

І 4,57±0,33 4,36±0,20 4,33±0,26 

ІІ 4,15±0,24 3,88±0,19* 3,73±0,18* 

 

Встановлено, що ГП активність в еритроцитах крові ремонтних свинок була 

вищою, ніж у плазмі (табл. 3.8). Ін’єкції препарату «Ліповіт» сприяли зростанню ГП 

активності у крові свинок у всі досліджувані періоди. При цьому на 11-ту добу після 

його повторного введення у плазмі та еритроцитах крові свинок другої дослідної 

групи вона була відповідно на 7,7 і 6,1 % вищою (р<0,05), ніж у контролі.  
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Таблиця 3.8 

Глутатіонпероксидазна активність крові ремонтних свинок  

(М±m; нмоль GSH/хв•мг протеїну; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

ГП активність  

у плазмі  

к 

0,62± 

0,02 

0,61±0,02 0,65±0,02 0,65±0,01 

І 0,62±0,04 0,65±0,02 0,67±0,01 

ІІ 0,65±0,02 0,68±0,02 0,70±0,01* 

ГП активність  

в еритроцитах 

к 

65,05± 

1,39 

63,88±1,07 66,41±0,68 69,34±1,06 

І 64,61±1,03 65,78±1,82 71,09±0,76 

ІІ 67,08±1,57 69,83±1,62 73,59±0,52* 

 

Неензимна ланка САЗ не є настільки специфічною як ензимна, але в організмі 

слугує в якості першої лінії антиоксидантного захисту. Проведені дослідження 

показали (табл. 3.9), що введення ремонтним свинкам у 6-місячному віці препаратів 

«Тривіт» і «Ліповіт» викликає збільшення у сироватці крові вмісту вітамінів А та Е. 

Так, повторні ін’єкції ліповіту сприяли зростанню вмісту вітаміну А у крові свинок 

на 4- й 11-ту доби відповідно в 1,8 (р<0,001) і 1,3 разу, а введення тривіту 

збільшувало (р<0,05) його вміст лише на 4-ту добу. Необхідно відзначити, що 

зростання вмісту вітаміну Е спостерігалось у сироватці крові свинок на 7-му добу 

після введення (р<0,05) і на 4-ту добу після повторного введення (р<0,01) тривіту та 

в усі періоди досліджень (р<0,05–0,01) за введення ліповіту. Очевидно, введення 

вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії запобігає виснаженню САЗ, що 

позитивно впливає на імунний потенціал організму та репродуктивну здатність 

ремонтних свинок. Свідченням цього є виявлений взаємозв’язок між 

репродуктивною здатністю, інтенсивністю процесів ПОЛ, антиоксидантним та 

імунним захистом свиней [370, 948].  
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Таблиця 3.9 

Вміст вітамінів А і Е у сироватці крові ремонтних свинок (М±m; мкг/мл; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень, ін’єкції препаратів 

перед 

введенням 

7 доба після 

введення 

4 доба після 

повторного 

введення 

11 доба після 

повторного 

введення 

Вітамін А 

к 
0,22± 

0,02 

0,28±0,01 0,24±0,02 0,26±0,02 

І 0,31±0,02 0,34±0,01* 0,26±0,01 

ІІ 0,34±0,04 0,42±0,01*** 0,33±0,03 

Вітамін Е 

к 
2,07± 

0,17 

2,02±0,15 2,32±0,18 2,14±0,09 

І 2,82±0,10* 3,38±0,08** 2,25±0,21 

ІІ 3,49±0,20** 3,58±0,21* 3,41±0,21** 

 

Як показали дослідження репродуктивної здатності й показників 

продуктивності ремонтних свинок, введення досліджуваних препаратів сприяло їх 

швидшому приходу в охоту (табл. 3.10). Так, свинки другої дослідної групи 

приходили в охоту на 40,5 %, а першої групи — на 32 % швидше, ніж контрольні. 

Таблиця 3.10 

Швидкість приходу в охоту та показники продуктивності ремонтних свинок 

(Мm; n=4–5) 

Показники 
Групи тварин 

к І ІІ 

Швидкість приходу ремонтних свинок в 

охоту, доба після введення препаратів 
80,003,37 54,408,03* 47,6010,69* 

Прихід в охоту, % до контролю – 32 40,5 

Кількість поросят у гнізді при народженні 8,250,25 9,000,32 9,400,40* 

Маса тіла поросят при народженні, кг 0,970,08 1,190,08 1,260,10* 

 

Введення свинкам ліповіту і тривіту позитивно вплинуло на кількість й масу 

тіла народжених від них поросят. Так, маса тіла поросят, народжених від свинок 
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другої дослідної групи, в 1,3 разу (р<0,05) перевищувала масу тіла поросят від 

свинок контрольної групи. При цьому маса тіла поросят від свинок першої дослідної 

групи у 1,2 разу була більшою, ніж у контрольних. 

Таким чином, парентеральне введення ремонтним свинкам вітамінів А, D3, Е у 

формі олійного розчину і ліпосомальної емульсії позитивно вплинуло на імунний та 

антиоксидантний статус організму, сприяло їх швидшому приходу в охоту та 

отриманню від них більшої кількості поросят з вищою масою тіла. Причому ефект 

від застосування свинкам ліповіту був виражений більшою мірою, ніж від тривіту. 

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що введення ремонтним свинкам вітамінів А, D3, Е в 

формі ліпосомальної емульсії спричиняє тенденцію до збільшення в крові кількості 

еритроцитів, концентрації гемоглобіну та вмісту загального протеїну. 

2. На 4- і 11-ту доби після повторного введення препарату «Ліповіт» у 

крові ремонтних свинок зафіксовано збільшення ФІ та ФЧ, а на 7-му добу після 

введення й на 4-ту добу після його повторного введення спостерігалось підвищення 

ЛАСК і БАСК (р<0,05). 

3. Ін’єкції свинкам препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» сприяли збільшенню у 

крові відносної кількості Т-лімфоцитів (загальних, активних й ТФР) і В-лімфоцитів 

та підвищенню їх функціональної активності, переважно за рахунок клітин з 

низькою й середньою щільністю рецепторів. 

4. Встановлено зменшення у крові ремонтних свинок вмісту ГПЛ і  

ТБК-активних продуктів (р<0,05–0,01) на 4- та 11-ту доби й підвищення ГП 

активності (р<0,05) на 11-ту добу після повторного введення вітамінів А, D3, Е у 

формі ліпосомальної емульсії. 

5. Ін’єкції досліджуваних препаратів, особливо ліповіту, сприяли 

збільшенню у сироватці крові свинок вмісту вітамінів А і Е (р<0,05–0,001), 

швидшому їх приходу в охоту та зростанню маси тіла у народжених від них 

поросят.  

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [566, 571, 573, 577, 587, 601].  
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3.2. Біохімічні та імунологічні показники крові свиноматок і поросят за дії 

препаратів «Тривіт» та «Ліповіт» 

 

Останній період поросності у свиноматок характеризується низкою 

метаболічних змін у їх організмі, посиленням окиснюваних процесів й станом 

фізіологічної імуносупресії. Дія антигенних чинників, порушення технології 

вирощування поросних свиноматок й зростаюче навантаження на їх організм — 

пов’язане з скороспілістю та багатоплідністю, призводить до неповноцінного 

розвитку плодів і народження поросят з низькою життєздатністю [452, 949]. У цей 

період свиноматки потребують достатньої кількості жиророзчинних вітамінів, 

особливо ця потреба зростає у другій половині поросності та у період лактації, коли 

вітаміни використовуються для росту і розвитку плодів й синтезу молока.  

Зважаючи на це, дослідження було проведено в контексті з’ясування 

біохімічних та імунологічних процесів у організмі свиноматок у останній період 

поросності й на початку лактації та у народжених від них поросят за впливу 

препаратів «Тривіт» і «Ліповіт».  

Аналіз результатів досліджень показав (табл. 3.11), що загальна кількість 

лейкоцитів у крові свиноматок контрольної групи у всі періоди поросності й, 

особливо на 100-ту добу, була меншою, ніж на 5-ту добу після опоросу. Слід 

зазначити, що кількість лейкоцитів у крові свиноматок другої групи мала тенденцію 

до зменшення впродовж усіх періодів досліджень, стосовно контролю й першої 

групи. Водночас зафіксовано зміни у кількості окремих видів лейкоцитів у крові 

свиноматок на 100-ту добу поросності за введення препарату «Ліповіт». У крові 

свиноматок другої дослідної групи у цей період відмічалось зменшення кількості 

моноцитів і збільшення паличкоядерних нейтрофілів (р<0,001). Аналогічне 

збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів (р<0,05) спостерігалось у крові 

поросят за введення свиноматкам ліповіту. Виражене ядерне зрушення нейтрофілів 

уліво на тлі зменшення кількості моноцитів й незначної лейкопенії, очевидно, 

зумовлено впливом жиророзчинних вітамінів у складі цього препарату на оновлення 

в організмі клітин нейтрофільної групи і посилення діяльності кісткового мозку [961]. 
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Таблиця 3.11 

Кількість лейкоцитів та співвідношення їх окремих видів 

у крові свиноматок і поросят (Мm; n=3–8) 

Показники 
Групи 

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

Лейкоцити, 

г/л 

к 
13,45± 

0,91 

9,30±1,50
 

10,70±1,33 17,28±2,18 16,30±1,20 

І 10,58±0,63 9,90±1,22 16,63±0,36 14,14±1,03 

ІІ 9,18±0,75 9,87±0,44 16,20±0,95 15,61±0,76 

Юні нейтрофіли, 

% 

к  

– 

– – – 2,33±0,33 

І – – – 2,25±0,16 

ІІ – – – 2,50±0,19 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, 

% 

к 
2,00± 

0,31 

2,00±0,10 3,00±0,10 6,00±0,20 11,67±0,40 

І 2,50±0,50 2,33±0,33 5,00±0,10 13,25±0,82 

ІІ 3,00±0,01*** 3,33±0,33 4,00±0,20 13,75±0,73* 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, 

% 

к 
64,14± 

1,20 

64,00±1,00 59,50±5,50 44,50±5,50 20,67±3,18 

І 60,50±6,50 59,67±0,88 48,25±6,22 18,75±0,56 

ІІ 59,50±2,50 56,33±1,76 50,00±1,53 19,50±0,73 

Еозинофіли, 

% 

к 
2,14± 

0,26 

2,50±0,05 3,50±1,50 5,00±0,10 1,33±0,33 

І 3,00±2,00 3,70±0,33 4,75±0,48 1,75±0,16 

ІІ 3,50±0,50 4,67±0,33 4,67±0,33 1,50±0,27 

Лімфоцити, 

% 

к 
28,57± 

1,46 

29,50±1,50 32,00±2,00 41,50±2,50 59,67±2,40 

І 32,00±5,00 33,30±0,80 37,75±3,75 60,25±1,18 

ІІ 32,50±3,50 34,00±2,53 37,00±1,15 59,25±1,80 

Моноцити, 

% 

к 
3,43± 

0,37 

2,00±0,01 2,00±0,10 2,00±0,10 3,67±0,33 

І 2,00±0,10 1,50±0,50 2,00±0,10 3,38±0,18 

ІІ 1,50±0,05*** 1,66±0,33 2,00±0,58 3,00±0,42 

Примітки: 1. У цій і наступних таблицях даного підрозділу статистично вірогідні різниці 

стосовно тварин контрольної групи: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001. 2. К — контрольна 

група; І — перша дослідна група, вводили тривіт; ІІ — друга дослідна група, вводили ліповіт. 
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З наведених у таблиці 3.12 даних бачимо, що у крові свиноматок контрольної 

групи у міру зростання терміну поросності спостерігалось зменшення кількості 

еритроцитів. При цьому введення тривіту та ліповіту сприяло збільшенню, 

порівняно з контролем, кількості еритроцитів у крові свиноматок обох дослідних 

груп на 105-ту добу поросності відповідно на 17,8 (р<0,05) та 24,1 % (р<0,05), а на  

5-ту добу після опоросу — на 13,6 (р<0,5) і 22,1 % (р<0,05). Кількість еритроцитів у 

крові поросят першої і другої дослідних груп була на 19,5 (р<0,05) та 28,7 % 

(р<0,01) більшою, ніж у контролі. Водночас у крові свиноматок, яким вводили 

ліповіт, концентрація гемоглобіну на всіх етапах досліджень була більшою, ніж у 

контролі, а на 5-ту добу після опоросу різниці виявились вірогідними. Отримані дані 

свідчать про стимулювальний вплив досліджуваних препаратів, особливо ліповіту, 

на киснево-транспортну функцію крові в організмі свиноматок і поросят. 

Стосовно загального протеїну, його вміст у сироватці крові свиноматок 

контрольної групи на 105-ту добу поросності, порівняно з попереднім періодом 

досліджень, зменшувався, а на 5-ту добу після опоросу збільшувався, що вказує на 

інтенсивне використання протеїну в організмі свиноматок у кінці поросності на ріст 

і розвиток плодів. Введення препарату «Ліповіт» сприяло збільшенню вмісту 

протеїну в крові свиноматок на 105-ту добу поросності (р<0,05), що свідчить про 

стимулювальний вплив жиророзчинних вітамінів у формі ліпосомальної емульсії на 

протеїнсинтезувальні процеси в організмі. Вміст загального протеїну в крові 

поросят був майже на 50 % меншим, ніж у крові свиноматок, що пов’язано з 

віковою гіпопротеїнемією, характерною для тварин у перші доби після народження. 

Аналогічно зі зменшенням вмісту протеїну в крові свиноматок контрольної групи на 

105-ту добу поросності зменшився, а на 5-ту добу після опоросу збільшився вміст 

МСМ. Введення свиноматкам ліповіту спричинило тенденцію до зменшення вмісту 

МСМ у сироватці їх крові в усі досліджувані періоди, при цьому в крові народжених 

від них поросят різниці з контролем виявились вірогідними.  

Отримані дані свідчать про стимулювальний вплив вітамінів А, D3, Е у формі 

ліпосомальної емульсії на синтез протеїну та інгібуючу дію на процеси ендогенної 

інтоксикації в організмі свиноматок і в народжених від них поросят. 
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Таблиця 3.12 

Кількість еритроцитів, концентрація гемоглобіну, вміст загального протеїну та молекул середньої маси  

в крові свиноматок і поросят (Мm; n=3–9) 

Показники 
Групи 

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

Еритроцити, 

Т/л 

к 

6,01±0,30 

5,74±0,02 4,89±0,30 5,16±0,35 3,07±0,18 

І 5,99±0,03 5,76±0,14* 5,86±0,18 3,67±0,16* 

ІІ 6,06±0,26 6,07±0,11* 6,30±0,14* 3,95±0,14** 

Гемоглобін, 

г/л 

к 

100,23±1,00 

101,57±2,34 105,48±1,31 101,21±1,24 67,99±1,58 

І 101,92±1,73 105,27±2,51 102,60±1,22 69,17±0,59 

ІІ 104,27±2,19 108,43±1,27 108,05±1,23* 71,26±1,01 

Загальний  

протеїн, 

г/л 

к 

75,92±1,24 

78,00±2,21 76,70±1,81 81,09±0,84 41,63±0,75 

І 78,42±2,42 78,77±0,80 80,99±1,99 42,17±0,49 

ІІ 79,23±1,20 82,61±0,57* 83,19±1,21 43,16±0,42 

МСМ, 

ум. од. 

к 

0,15±0,006 

0,15±0,005 0,11±0,010 0,20±0,018 0,21±0,009 

І 0,15±0,005 0,11±0,003 0,21±0,017 0,20±0,007 

ІІ 0,14±0,016 0,09±0,007 0,19±0,007 0,19±0,002* 

1
0
7
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Дослідження показників неспецифічної резистентності свиноматок показало 

(табл. 3.13), що на 105-ту добу поросності, порівняно з 95-тою, ФА нейтрофілів 

крові у свиноматок контрольної групи знижувалась на 5,2 %. Водночас ФА 

нейтрофілів крові у свиноматок обох дослідних груп упродовж експериментів була 

вищою, ніж у контролі, а у свиноматок другої дослідної групи на 100-ту добу 

поросності й на 5-ту добу після опоросу вірогідною. Подібні зміни у дані періоди 

досліджень було відзначено у свиноматок другої дослідної групи стосовно ФЧ. 

Введення ліповіту сприяло підвищенню ФІ (р<0,01) у крові свиноматок на 100-ту 

добу поросності та ФА нейтрофілів і ФЧ (р<0,01) у крові народжених від них 

поросят. Загалом, отримані дані вказують на стимулювальну дію вітамінів А, D3, Е у 

складі препарату «Ліповіт» на клітинні механізми природної резистентності в 

організмі свиноматок і поросят. Натомість, ін’єкції тривіту викликали лише 

зростання ФЧ (р<0,05) у крові свиноматок на 100- і 105-ту доби поросності. При 

цьому в свиноматок першої дослідної групи на 105-ту добу поросності зафіксовано 

більший ФІ та його зменшення на 5-ту добу після опоросу (р<0,05).  

Таблиця 3.13 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові свиноматок і поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

ФА, 

% 

к 
48,67± 

1,76 

46,00±0,58 43,50±0,29 46,00±0,16 48,40±1,29 

І 48,00±0,10 47,75±1,31 51,00±0,58 49,40±1,33 

ІІ 50,33±0,88* 48,00±1,08 54,00±0,71*** 53,60±0,68** 

ФІ, 

од. 

к 
8,64± 

0,45 

8,15±0,04 7,95±0,10 9,08±0,16 8,59±0,29 

І 8,48±0,15 8,32±0,08* 8,38±0,16* 8,72±0,19 

ІІ 8,70±0,22* 8,21±0,27 8,74±0,05 9,10±0,15 

ФЧ, 

од. 

к 
4,07± 

0,21 

3,75±0,03 3,50±0,10 4,20±0,17 4,16±0,18 

І 4,07±0,07* 3,97±0,10* 4,27±0,14 4,32±0,21 

ІІ 4,38±0,17* 3,93±0,21 4,72±0,08* 4,88±0,09** 

 

1
1

0
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Аналіз гуморальних факторів неспецифічної резистентності свиноматок 

контрольної групи свідчить про значне зниження БАСК на 105-ту добу поросності, 

що вказує на напруження у даний період в їх організмі механізмів природного 

захисту (табл. 3.14). Введення свиноматкам препарату «Ліповіт» сприяло 

підвищенню БАСК на всіх стадіях досліджень, а на 100-ту добу поросності вона 

була вірогідною. Слід зауважити, що на 100-ту добу поросності ЛАСК у свиноматок 

обох дослідних груп була вищою (р<0,01), ніж у контролі, а на 5-ту добу після 

опоросу — лише у крові свиноматок, яким вводили ліповіт (р<0,05). Разом з цим, 

введення свиноматкам ліповіту спричинило вірогідне підвищення ЛАСК й 

тенденцію до зростання БАСК у поросят. Ці дані свідчать про позитивний вплив 

вітамінів А, D3 та Е у формі ліпосомальної емульсії на гуморальну ланку природної 

резистентності організму свиноматок і поросят. Введення свиноматкам тривіту 

викликало зростання КАСК на 100-ту добу поросності (р<0,05).  

Таблиця 3.14 

Гуморальні фактори природної резистентності свиноматок і поросят (Мm; n=3–9) 

Показники 
Групи 

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

ЛАСК, 

% 

к 
48,17± 

1,08 

40,50±0,87 46,00±1,16 49,00±0,58 47,80±0,86 

І 48,00±0,58** 44,50±1,44 49,75±0,85 50,80±1,24 

ІІ 52,33±1,67** 44,25±1,11 52,75±1,38* 52,80±1,20** 

БАСК, 

% 

к 
34,38± 

2,46 

35,76±0,44 25,49±0,59 38,55±3,16 49,46±1,35 

І 34,27±1,80 31,80±3,65 34,39±1,05 52,68±4,45 

ІІ 44,82±3,59* 31,11±3,63 47,48±4,11 55,31±5,12 

КАСК, 

од. 

к 
0,06± 

0,005 

0,05±0,005 0,04±0,001 0,05±0,001 0,08±0,007 

І 0,07±0,005* 0,04±0,003 0,06±0,009 0,07±0,005 

ІІ 0,05±0,009 0,05±0,007 0,06±0,009 0,07±0,005 

ЦІК, 

ммоль/л 

к 
85,33± 

2,27 

86,50±3,50 94,80±2,70 87,00±1,00 56,75±1,92 

І 95,50±3,50 94,80±2,70 78,00±3,03* 52,13±2,41 

ІІ 87,00±1,53 90,50±3,50 84,00±2,65 46,50±2,19** 
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Дослідження показали, що в останній місяць поросності зростає антигенне 

навантаження на організм свиноматок, на це вказує збільшення концентрації ЦІК у 

сироватці крові свиноматок контрольної групи на 105-ту добу поросності. Введення 

свиноматкам ліповіту спричинило тенденцію до зменшення вмісту в крові ЦІК. 

Водночас на 5-ту добу після опоросу в свиноматок першої дослідної групи їх рівень 

у сироватці крові знизився (р<0,05). У крові поросят, народжених від свиноматок 

дослідних груп, зафіксовано менший вміст ЦІК, а у поросят другої групи різниці, 

порівняно з контролем, були вірогідними. Ці дані свідчать про те, що вітаміни А, D3, 

Е інгібують утворення імунних комплексів або сприяють їх швидкій елімінації.  

З наведених у таблиці 3.15 даних бачимо, що введення свиноматкам в 

останній місяць поросності жиророзчинних вітамінів у складі досліджуваних 

препаратів впливає на кількість і функціональну активність імунокомпетентних 

клітин. Так, відносна кількість загальних Т-лімфоцитів на 105-ту добу поросності й 

на 5-ту добу після опоросу була більшою у крові свиноматок першої (р<0,05) і 

другої (р<0,01) дослідних груп, ніж у контролі. Вказані зміни, головним чином, 

відбувались за рахунок збільшення популяцій з низькою щільністю рецепторів 

(р<0,05) на тлі зменшення кількості неактивних у функціональному відношенні 

клітин (р<0,05–0,01). У свиноматок другої групи на їх відносну кількість вплинуло 

зростання (р<0,05) чисельності клітин з середньою щільністю рецепторів. У крові 

свиноматок, яким вводили тривіт на 100-ту добу поросності було виявлено вірогідне 

збільшення кількості низькоавідних Т-загальних лімфоцитів на тлі зменшення 

кількості їх середньоавідних форм. При цьому в їх крові на всіх стадіях досліджень 

збільшилась відносна кількість Т-активних лімфоцитів (р<0,01) за рахунок їх 

низькоавідних форм (р<0,05–0,01) й зменшилась кількість недифенційованих клітин 

(р<0,01). У крові свиноматок першої дослідної групи зафіксовано більшу (р<0,05) 

відносну кількість ТФР-лімфоцитів на 100-ту добу поросності й на 5-ту добу після 

опоросу. Відносна кількість Т-активних лімфоцитів у крові свиноматок другої 

дослідної групи збільшилась (р<0,001) на 100-ту добу поросності й на 5-ту добу 

після опоросу і була спричинена зростанням чисельності клітин з низькою (р<0,01), 

а на 5-ту добу після опоросу — з середньою щільністю рецепторів (р<0,01).  

1
1

2
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Таблиця 3.15 

Кількість Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові свиноматок і поросят  

(Мm; %; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

1 2 3 4 5 6 7 

Т-загальні, 

0 

к 
59,75± 

0,85 

58,50±0,29 60,50±0,29 58,50±0,29 62,33±0,88 

І 58,00±0,58 58,50±0,65* 55,67±0,67* 59,33±2,91 

ІІ 54,67±2,03 55,25±0,75** 52,50±0,87** 60,00±2,48 

3–5 

к 
28,50± 

0,65 

29,50±0,29 28,00±0,58 30,00±0,58 33,00±0,58 

І 32,50±0,58** 30,00±0,41* 31,00±0,58 32,67±1,76 

ІІ 31,67±0,88 31,00±0,41* 32,50±0,29* 32,50±2,66 

6–10 

к 
8,75± 

0,63 

12,00±0,58 7,50±0,29 8,00±0,58 3,33±0,88 

І 9,50±0,29* 8,00±0,41 9,33±0,33 6,33±0,88 

ІІ 12,00±1,16 9,50±0,65* 10,50±0,29* 5,75±1,18 

М 

к 
3,00± 

0,41 

– 4,00±0,58 3,50±0,29 1,33±0,33 

І 2,50±0,29 3,50±0,65 4,00±0,58 1,67±0,33 

ІІ 1,66±0,33 4,25±0,85 4,50±0,29 2,33±0,88 

% 

к 
40,25± 

0,85 

41,50±0,29 39,50±0,29 41,50±0,29 37,67±0,88 

І 42,00±0,58 41,50±0,65* 44,33±0,67* 40,67±2,91 

ІІ 45,33±2,03 44,75±0,75** 47,50±0,87** 40,00±2,48 

Т-активні, 

0 

к 
79,75± 

0,85 

78,50±0,29 80,50±0,29 79,50±0,29 73,33±1,45 

І 76,50±0,29** 77,75±0,48** 76,67±0,33** 73,00±0,58 

ІІ 75,33±1,20 75,00±0,41*** 73,50±0,29*** 71,50±1,04 

3–5 

к 
17,70± 

0,48 

17,50±0,29 17,50±0,29 18,00±0,58 23,33±1,20 

І 19,50±0,29** 19,50±0,65* 21,00±0,58* 22,67±0,88 

ІІ 20,67±1,45 21,50±0,65** 22,50±0,29** 24,00±1,83 
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продовження табл. 3.15 

1 2 3 4 5 6 7 

6–10 

к 
2,50± 

0,65 

4,00±0,58 2,00±0,58 2,50±0,29 3,33±0,88 

І 4,00±0,01 2,75±0,48 2,33±0,67 4,33±0,67 

ІІ 4,00±0,58 3,50±0,65 4,00±0,10** 4,00±0,71 

% 

к 
20,25± 

0,85 

21,50±0,29 19,50±0,29 20,50±0,29 26,67±1,45 

І 23,50±0,29** 22,75±0,48** 23,33±0,33** 27,00±0,58 

ІІ 24,67±1,20 25,00±0,41*** 26,00±0,29*** 28,00±1,47 

Т-хелпери, 

0 

к 
77,25± 

0,85 

76,50±0,87 77,00±0,58 78,50±0,29 76,33±1,45 

І 73,50±0,29* 76,00±0,71 74,67±0,88* 75,33±0,33 

ІІ 72,67±0,88* 73,75±0,75* 72,50±0,87** 74,00±1,08 

3–5 

к 
18,50± 

0,65 

19,00±0,58 19,50±0,29 19,50±0,29 20,00±0,58 

І 20,50±0,29 20,75±0,48 21,00±0,58 20,00±0,58 

ІІ 22,67±0,33** 22,00±0,41** 22,00±0,58* 20,75±1,25 

6–10 

к 
4,25± 

0,48 

4,50±0,29 3,50±0,29 2,00±0,10 3,33±0,88 

І 6,00±0,58 3,25±0,48 4,33±0,33** 4,67±0,67 

ІІ 4,67±0,67 4,25±0,85 5,50±0,29*** 5,00±0,41 

% 

к 
22,75± 

0,85 

23,50±0,87 23,00±0,58 21,50±0,29 23,67±1,45 

І 26,50±0,29* 24,00±0,71 25,33±0,88* 24,67±0,33 

ІІ 27,33±0,88* 26,25±0,75* 27,50±0,87** 26,00±1,08 

Т-

супресори, 

% 

к 

17,50± 

1,71 

18,00±0,58 16,50±0,29 20,00±0,01 14,00±1,00 

І 15,50±0,87 17,50±1,26 19,00±0,58 16,00±3,21 

ІІ 18,00±2,00 18,50±0,29** 20,00±0,01 14,00±1,58 

ІРІ 

к 

1,30± 

0,05 

1,31±0,15 1,39±0,02 1,08±0,03 1,69±0,15 

І 1,71±0,03 1,37±0,05 1,33±0,02** 1,54±0,10 

ІІ 1,52±0,04 1,42±0,03 1,38±0,09* 1,86±0,07 
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Стосовно ТФР-лімфоцитів, їх відносна кількість у крові свиноматок, яким 

вводили ліповіт збільшилась у всі періоди досліджень (р<0,05–0,01) за рахунок 

низькоавідних клітин (р<0,05–0,01), а на 5-ту добу після опоросу — середньоавідних 

клітин (р<0,001). Зміни у кількості ТФЧ-лімфоцитів у крові свиноматок дослідних 

груп були менш вираженими, лише на 105-ту добу поросності виявлено більшу 

(p<0,01) їх кількість у крові свиноматок другої групи.  

Вказані зміни у кількості Т-хелперів і Т-супресорів відповідно вплинули на 

ІРІ. Так, ІРІ у свиноматок обох дослідних груп на 5-ту добу після опоросу був 

вищим (p<0,05–0,01), ніж у контролі, що пов’язано зі збільшенням у крові кількості 

Т-лімфоцитів з властивостями хелперів/індукторів і вказує на зростання в організмі 

за дії жиророзчинних вітамінів лімфоцитарної активності. 

Ін’єкції свиноматкам тривіту й ліповіту супроводжувались тенденцією до 

збільшення у крові поросят кількості загальних, активних і ТФР-лімфоцитів. 

Аналіз В-лімфоцитів у крові свиноматок свідчить (табл. 3.16), що впродовж 

періоду поросності та після опоросу вони мали подібну динаміку, що й  

Т-лімфоцити. Введення свиноматкам досліджуваних препаратів спричинило 

збільшення (р<0,01–0,001) в крові відносної кількості В-лімфоцитів, у основному за 

рахунок клітин з низькою щільністю рецепторів та зменшення недиференційованих 

клітин. На 105-ту добу поросності та на 5-ту добу після опоросу ці різниці у крові 

свиноматок обох дослідних груп, порівняно з контролем, виявились вірогідними. 

Окрім цього, зафіксовано збільшення у крові свиноматок другої дослідної групи 

кількості низькоавідних форм В-лімфоцитів (р<0,05) на 100-ту добу поросності й 

середньоавідних форм на 5-ту добу після опоросу (р<0,01). Оскільки В-лімфоцити є 

попередниками клітин, що продукують антитіла відповідно збільшення їх кількості 

у крові свиноматок в останній місяць поросності й у період лактації є ознакою 

зростання здатності до синтезу захисних антитіл за впливу вітамінів А, D3, Е. 

На відміну від свиноматок, у крові поросят спостерігалась менша відносна 

кількість В-лімфоцитів і більша кількість їх недиференційованих форм. З цих даних 

випливає, що у період раннього віку в організмі поросят гуморальна ланка 

специфічного імунітету недостатньо сформована.  
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Таблиця 3.16 

Кількість В-лімфоцитів у крові свиноматок і поросят (Мm; %; n=3–4) 

Показники 
Групи  

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

ЕАС-РУЛ, 

0 

к 
58,75± 

0,85 

57,50±0,29 60,50±0,29 60,00±0,58 69,33±0,88 

І 56,50±0,29 57,00±0,41** 55,67±0,33** 64,33±1,20* 

ІІ 56,00±0,58 56,00±0,82** 53,50±0,29*** 65,87±2,42 

3–5 

к 
29,50± 

0,65 

29,50±0,29 28,50±0,29 29,50±0,29 25,33±0,33 

І 30,50±0,87 30,00±0,41* 31,33±0,33* 25,33±1,33 

ІІ 31,33±0,33* 30,75±0,48* 33,50±0,29*** 25,50±1,32 

6–10 

к 
9,00± 

0,91 

11,00±0,58 7,50±0,29 5,50±0,29 3,33±0,88 

І 10,00±0,58 8,50±0,65 7,33±0,88 6,67±0,88* 

ІІ 9,67±0,33 9,25±0,85 9,00±0,58** 6,50±1,85 

М 

к 
2,75± 

0,85 

2,00±0,01 3,50±0,29 5,00±0,58 2,00±0,58 

І 3,00±1,16 4,50±0,65 5,00±0,58 3,67±1,20 

ІІ 3,00±0,58 4,00±0,71 4,00±0,58 3,25±0,63 

% 

к 
41,20± 

0,80 

42,50±0,29 39,50±0,29 40,00±0,58 30,67±0,88 

І 43,50±0,29 43,00±0,41** 44,33±0,33** 35,67±1,20* 

ІІ 44,00±0,58 44,00±0,82** 46,50±0,29*** 35,25±2,06* 

1
1

4
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Водночас введення свиноматкам досліджуваних препаратів сприяло 

збільшенню у крові поросят обох дослідних груп відносної кількості В-лімфоцитів 

(р<0,05). Збільшення кількості В-лімфоцитів у крові поросят першої дослідної групи 

було спричинене зростанням вдвічі кількості клітин з середньою щільністю 

рецепторів (р<0,05) й зменшенням кількості їх недиференційованих форм (р<0,05). 

У цілому, результати досліджень свідчать, що введення свиноматкам вітамінів 

А, D3, Е у складі препаратів «Ліповіт» і «Тривіт» стимулює проліферацію, 

диференціацію та дозрівання Т- і В-лімфоцитів й підвищує їх функціональну 

активність у крові свиноматок і народжених від них поросят. Проте ін’єкції 

ліпосомальної форми жиророзчинних вітамінів виявили більш виражений вплив на 

активність специфічного імунітету, ніж їх введення в олійному розчині. 

Як свідчать дані літератури [155, 287], в організмі поросних свиноматок і 

новонароджених поросят зростає інтенсивність окиснювальних процесів, що 

призводить до збільшення в крові вмісту гідроксильних й оксигенних радикалів.  

Ін’єкції жиророзчинних вітамінів, очевидно, сприяли зниженню інтенсивності 

вільнорадикальних процесів у організмі, на що вказує зменшення вмісту продуктів 

ПОЛ у плазмі крові свиноматок дослідних груп (табл. 3.17). Так, вміст ГПЛ у крові 

свиноматок, яким вводили ліповіт вірогідно зменшувався на всіх стадіях 

досліджень, особливо на 5-ту добу після опоросу, а у свиноматок, яким вводили 

тривіт їх вміст у крові впродовж періоду досліджень зменшувався меншою мірою. 

Вміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові свиноматок контрольної групи у міру 

наближення до опоросу збільшувався і був найбільшим у лактуючих тварин. У 

свиноматок першої дослідної групи їх вміст у крові після першого введення тривіту 

був меншим (р<0,05), ніж у контролі, й в дальнішому ще більше зменшувався 

(р<0,001). Подібні, проте, більш виражені зміни вмісту цього продукту ПОЛ у крові 

свиноматок спостерігались за дії ліповіту. Так, порівняно з контролем, вміст  

ТБК-активних продуктів у плазмі крові свиноматок другої дослідної групи на 100- і 

105-ту доби поросності й на 5-ту добу після опоросу зменшувався відповідно на 6,6, 

15,8 та 29,8 % (р<0,001).  



116 

 

 

 

 

Таблиця 3.17 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові свиноматок і поросят (Мm; n=3–8) 

Показники 
Групи 

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

ГПЛ, 

ОД Е/мл 

к 
2,66± 

0,04 

2,60±0,01 2,56±0,01 2,45±0,01 0,46±0,02 

І 2,42±0,07* 2,31±0,01*** 2,15±0,08* 0,39±0,01* 

ІІ 2,30±0,01*** 2,17±0,02*** 1,99±0,04*** 0,33±0,01*** 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль/мл 

к 
3,74± 

0,47 

3,91±0,01 4,10±0,04 4,22±0,03 4,51±0,09 

І 3,80±0,04* 3,51±0,03*** 3,29±0,09*** 4,22±0,03* 

ІІ 3,65±0,03*** 3,45±0,02*** 2,96±0,14*** 4,01±0,03*** 

1
1

6
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Результати досліджень показали, що у перші доби життя у крові поросят 

спостерігається великий вміст ТБК-активних продуктів, що пов’язано з 

підвищенням рівня Оксигену й генерації АФО. Введення свиноматкам тривіту 

сприяло зменшенню у крові поросят вмісту ТБК-активних продуктів і ГПЛ в 1,0 та 

1,2 разу (р<0,05), а ін’єкції ліповіту викликали їх зменшення відповідно в 1,1 й 

1,4 разу (р<0,001). Отримані дані свідчать про інгібуючий вплив жиророзчинних 

вітамінів у складі досліджуваних препаратів на вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові 

свиноматок і поросят. 

Введення свиноматкам вітамінів А, D3, Е спричинило підвищення ГП 

активності у крові на всіх стадіях досліджень (табл. 3.18). При цьому у свиноматок, 

яким вводили ліповіт, порівняно з контролем, ГП активність у плазмі крові була 

вищою (р<0,05) на 100-ту добу поросності, а в еритроцитах — на 105-ту добу 

поросності та на 5-ту добу після опоросу. Ін’єкції свиноматкам у останній місяць 

поросності жиророзчинних вітамінів вплинули на САЗ народжених від них поросят, 

про що свідчить тенденція до підвищення ГП активності в еритроцитах крові 

поросят обох дослідних груп. Водночас, як показали результати досліджень, 

введення вітамінів А, D3 і Е у формі ліпосомальної емульсії більшою мірою 

впливало на активність цього ензиму в крові свиноматок та народжених від них 

поросят, ніж їх введення в олійному розчині.  

Що стосується вмісту в еритроцитах крові ВГ, у свиноматок, яким вводили 

препарати «Тривіт» та «Ліповіт», порівняно з контролем, даний показник мав 

тенденцію до збільшення у всі періоди поросності й у період лактації. Порівняно з 

контролем, його вміст також збільшувався і в еритроцитах крові поросят першої та 

другої дослідних груп відповідно на 8,5 і 19,1 % (р<0,5).  

У цілому, отримані результати свідчать, що введення свиноматкам у останній 

місяць поросності жиророзчинних вітамінів у складі досліджуваних препаратів 

сприяє нормалізації функціонування САЗ в їх організмі та у народжених від них 

поросят. Слід зазначити, що препарат «Ліповіт» проявляє більший вплив на 

зниження процесів ПОЛ та стимулює глутатіонову ланку САЗ організму свиноматок 

і поросят, ніж препарат «Тривіт». 
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Таблиця 3.18 

Глутатіонпероксидазна активність та вміст відновленого глутатіону  

в крові свиноматок і поросят (Мm; n=3–8) 

Показники 
Групи 

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

плазма 

ГП активність, 

нмоль GSH/хв•мг 

протеїну 

к 
0,54± 

0,01 

0,51±0,02 0,53±0,02 0,51±0,02 – 

І 0,56±0,02 0,58±0,02 0,55±0,02 – 

ІІ 0,60±0,01* 0,58±0,02 0,56±0,02 – 

еритроцити 

ГП активність, 

нмоль GSH/хв•мг 

протеїну 

к 

25,37± 

0,62 

24,69±1,45 24,62±1,55 22,90±1,45 33,99±0,79 

І 27,00±0,59 27,89±0,94 22,84±1,32 34,78±0,27 

ІІ 28,11±1,05 30,95±1,37* 27,95±0,91* 35,12±0,66 

ВГ, 

мкмоль/мл 

к 
0,64± 

0,07 

0,68±0,05 0,66±0,07 0,61±0,08 0,47±0,05 

І 0,76±0,08 0,73±0,08 0,71±0,11 0,51±0,09 

ІІ 0,81±0,07 0,83±0,13 0,84±0,11 0,56±0,08 

1
1
8
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З наведених у таблиці 3.19 даних бачимо, що в крові свиноматок у останній 

місяць поросності й у період лактації спостерігається низький рівень вітамінів А та 

Е. При цьому найменший вміст вітаміну А в сироватці крові свиноматок 

контрольної групи зафіксовано на 105-ту добу поросності, що, очевидно, пов’язано з 

його інтенсивним транспортом й депонуванням у молочних залозах для наступного 

виділення під час лактації з молозивом і молоком. Введення свиноматкам препарату 

«Тривіт» сприяло збільшенню вмісту в їх крові вітамінів А та Е. Проте різниці 

виявилися вірогідними лише стосовно вітаміну Е. Так, у сироватці крові свиноматок 

першої дослідної групи на 100-ту добу поросності та на 5-ту добу після опоросу 

вміст вітаміну Е був відповідно на 11,9 (р<0,05) і 45,8 % (р<0,001) більшим, 

порівняно з контролем. Окрім цього, слід зазначити, що збільшення (р<0,05) вмісту 

вітамінів А та Е спостерігалось і в сироватці крові народжених від них поросят. 

У всі періоди досліджень вміст вітамінів А та Е у сироватці крові свиноматок 

другої дослідної групи і народжених від них поросят був більшим (р<0,05–0,001), 

ніж у свиноматок й поросят контрольної групи. Ці дані вказують на те, що дворазове 

парентеральне введення свиноматкам на 95- і 105-ту доби поросності 

жиророзчинних вітамінів А, D3, Е в формі ліпосомальної емульсії краще забезпечує 

їх потребу й потребу новонароджених поросят у вітамінах А та Е. 

Показники продуктивності свиноматок свідчать про те, що введення 

препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» сприяє зростанню маси тіла у народжених від них 

поросят (табл. 3.20). Введення свиноматкам препарату «Тривіт», порівняно з 

контролем, спричинило збільшення приростів маси тіла поросят на 7,4 % (р<0,05), а 

введення препарату «Ліповіт» — на 18,5 % (р<0,001), що відповідно на 10,3 % 

перевищувало показник першої дослідної групи. Виявлено зростання 

багатоплідності свиноматок на 3,8 % за введення тривіту та на 7,6 % за введення 

ліповіту. Середньодобові прирости поросят за введення свиноматкам ліповіту, 

порівняно з контролем, підвищились на 19 % (р<0,01), а тривіту — на 9,5 % 

(р<0,05).  
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Таблиця 3.19  

Вміст вітамінів А та Е у сироватці крові свиноматок і поросят (Мm; мкг/мл; n=5–6) 

Показники 
Групи  

тварин 

Свиноматки 

Поросята доба поросності 5 доба після 

опоросу 95 100 105 

Вітамін 

А 

к 
0,31 

0,004 

0,310,003
 

0,300,003 0,310,023 0,150,012 

І 0,350,028 0,320,016 0,340,009 0,180,008 

ІІ 0,400,008*** 0,400,004*** 0,390,012* 0,210,008** 

Вітамін 

Е 

к 
2,31 

0,118 

2,430,065 2,520,076 2,250,063 1,730,048 

І 2,720,092* 2,700,114 3,280,134*** 1,960,052* 

ІІ 3,310,077*** 3,010,113** 3,590,083*** 2,320,072*** 

1
2

0
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Таблиця 3.20 

Показники продуктивності свиноматок (Мm; n=5) 

Показники 
Групи тварин 

к І ІІ 

Маса тіла поросят 3-добового віку, кг 1,32±0,12 1,38±0,11 1,44±0,12 

Маса тіла поросят 21-добового віку, кг 5,11±0,21 5,45±0,11 5,93±0,14* 

Приріст маси тіла поросят, кг 3,79±0,09 4,07±0,01* 4,49±0,02*** 

Середньодобові прирости поросят, кг 0,21±0,01 0,23±0,001* 0,25±0,001** 

Багатоплідність свиноматок, гол. 8,67±1,20 9,00±1,00 9,33±0,67 

Збереженість поросят, % 93,10 96,30 100 

 

У поросят, народжених від свиноматок першої і другої дослідних груп, 

виявили вищі, порівняно з контролем, показники збереженості відповідно на 3,2 та 

6,9 %. Ці дані вказують на те, що життєздатність поросят залежить від забезпечення 

свиноматок у період поросності жиророзчинними вітамінами. 

Таким чином, введення свиноматкам у останній місяць поросності вітамінів А, 

D3, Е у складі препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» активує клітинні й гуморальні 

фактори імунітету, ензимну і неензимну ланки САЗ, знижує рівень продуктів ПОЛ в 

їх організмі й поросят. При цьому ін’єкції ліповіту більш виражено й довготривало, 

порівняно з тривітом, підтримують здатність організму свиноматок та поросят 

протистояти інтенсифікації процесів ПОЛ. 

ВИСНОВКИ 

1. Введення свиноматкам в останній місяць поросності вітамінів А, D3, Е у 

формі ліпосомальної емульсії спричинило збільшення в крові кількості 

паличкоядерних нейтрофілів (р<0,001) на 100-ту добу поросності. 

2. Ін’єкції ліповіту сприяли збільшенню у крові свиноматок вмісту загального 

протеїну на 105-ту добу поросності (р<0,05) і концентрації гемоглобіну на 5-ту добу 

після опоросу (р<0,05). При цьому в крові свиноматок обох дослідних груп, а також 

народжених від них поросят виявлено більшу кількість еритроцитів (р<0,05–0,01). 
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3. Введення свиноматкам препарату «Ліповіт» викликало зменшення вмісту 

МСМ у сироватці крові народжених від них поросят (р<0,05) й підвищення ЛАСК, 

ФА та ФЧ у крові свиноматок і поросят (р<0,05–0,001). 

4. Констатовано зростання у сироватці крові свиноматок першої дослідної 

групи активності лізоциму і комплементу на 100-ту добу поросності та зменшення 

вмісту ЦІК на 5-ту добу після опоросу (р<0,05–0,01).  

5. Введення свиноматкам ліповіту та тривіту сприяло збільшенню кількості Т- 

і В-лімфоцитів у крові свиноматок та поросят, при цьому зростала їх функціональна 

активність за рахунок клітин з низькою і середньою щільністю рецепторів. 

6. Зафіксовано зменшення у плазмі крові свиноматок і поросят обох дослідних 

груп вмісту ГПЛ та ТБК-активних продуктів (p<0,05–0,001). Введення свиноматкам 

препарату «Ліповіт» спричинило підвищення (р<0,05) активності ГП у плазмі крові 

на 100-ту, а в еритроцитах — на 105-ту добу поросності й на 5-ту добу після опоросу. 

7. Парентеральне введення свиноматкам в останній місяць поросності 

досліджуваних препаратів сприяло збільшенню вмісту вітамінів А та Е у сироватці 

крові свиноматок і народжених від них поросят, зростанню середньодобових 

приростів й збереженості поросят. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [564, 572, 574, 588, 595, 596, 598, 601, 619]. 

 

3.3. Становлення клітинної і гуморальної ланок імунітету та біохімічний 

профіль крові поросят раннього віку за введення препаратів «Тривіт» і 

«Ліповіт» 

 

Критичний період розвитку поросят — перші доби після народження, 

характеризується змінами стану природної резистентності, що пов’язано з 

адаптацією до умов середовища [426]. У цей період в їх організмі формуються 

основні фізіологічні функції, відбуваються гормональні зрушення, проходить 

транзиторна втрата маси тіла [949]. Окрім цього, порівняно з іншими 

сільськогосподарськими тваринами, поросята народжуються на більш ранній стадії 
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внутрішньоутробного розвитку в стані імунодефіциту, що зумовлює необхідність 

застосування їм імуномодуляторів уже з перших діб життя. 

У період активного росту, у зв’язку з віковими змінами, в організмі поросят 

реєструють високий рівень ПОЛ. Інтенсивний ріст органів супроводжується 

збільшенням поступлення Оксигену та його максимальним поглинанням. Враховуючи 

глибину змін, які відбуваються у період раннього онтогенезу, ступінь їх впливу на 

організм поросят прирівнюють до дії стресу. Це знижує природну резистентність 

поросят, перешкоджає формуванню поствакцинального імунітету, призводить до 

імунодефіцитів, поширення респіраторних захворювань і диспепсії [632, 886].  

У ранній період розвитку в поросят часто реєструють дефіцит жиророзчинних 

вітамінів, що пов’язано з низьким їх рівнем в організмі. Це є важливим критерієм, 

який передбачає додаткове введення поросятам екзогенних вітамінів. Введення у 

цей період БАР покращує функціональні характеристики імунітету, біохімічні 

показники крові та посилює ріст поросят. 

Враховуючи вищесказане, дослідження було спрямовано на вивчення 

механізмів формування САЗ та клітинного і гуморального імунітету поросят у 

ранній період онтогенезу за дії препаратів «Тривіт» та «Ліповіт». 

Як відомо, кров завдяки складному механізму нейрогуморальної регуляції 

характеризується відносним гомеостазом, проте, за впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів її морфологічний та біохімічний склад може помітно змінюватись. Одним з 

найважливіших чинників, який впливає на склад крові є вік тварин.  

Проведені дослідження показали, що у 28-ми добовому віці у крові поросят 

контрольної групи, порівняно з 5-ти добововим віком, збільшилась кількість 

лейкоцитів (табл. 3.21). За введення препарату «Ліповіт» у крові поросят кількість 

лейкоцитів у 28-ми добовому віці зменшилась (р<0,05) до референтного рівня, що 

вказує на регуляторний вплив вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії. 

Аналіз лейкограми крові поросят свідчить, що співвідношення окремих видів 

лейкоцитів суттєво коливалось у різні вікові періоди. Проте, як свідчать результати 

досліджень, найбільш виражені зміни стосувались співвідношення у крові поросят 

контрольної групи у 20-ти добовому віці лімфоцитів і сегментоядерних нейтрофілів.  
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Таблиця 3.21 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові поросят  

(Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 
11,66± 

0,80 

12,05±0,30 13,25±1,19 16,62±0,89 

І 11,08±0,48 13,72±0,38 13,40±1,41 

ІІ 14,97±1,72 12,93±0,49 13,12±0,68* 

Юні нейтрофіли, 

% 

к 
1,50± 

0,29 

1,33±0,33 1,00±0,10 1,00±0,10 

І 1,00±0,10 1,00±0,10 1,00±0,10 

ІІ 1,00±0,10 1,00±0,10 1,33±0,33 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, 

% 

к 
2,50± 

0,25 

1,33±0,18 2,25±0,25 3,33±0,20 

І 2,67±0,28** 1,00±0,08*** 3,25±0,48 

ІІ 2,00±0,18* 2,00±0,13 3,00±1,00 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, 

% 

к 
21,75± 

0,18 

19,00±1,53 30,50±2,50 26,33±2,67 

І 21,33±1,86 28,00±2,13 24,50±2,65 

ІІ 24,00±1,73 22,67±1,20* 23,33±2,88 

Еозинофіли, 

% 

к 
1,00± 

0,01 

3,33±0,33 1,75±0,48 2,00±0,58 

І 2,67±0,33 2,33±0,33 3,50±0,60 

ІІ 2,67±0,33 1,67±0,33 2,33±0,33 

Лімфоцити, 

% 

к 
70,75± 

0,85 

72,67±1,45 62,00±2,63 65,67±1,76 

І 69,67±2,60 65,67±4,91 65,25±1,65 

ІІ 68,00±2,08 71,33±1,45* 68,67±2,33 

Моноцити, 

% 

к 
2,75± 

0,25 

2,33±0,33 2,50±0,29 2,00±0,58 

І 2,67±0,33 2,33±0,33 2,75±0,48 

ІІ 2,67±0,33 2,00±0,58 1,33±0,33 

Примітки: 1. У цій і наступних таблицях даного підрозділу статистично вірогідні різниці 

стосовно тварин контрольної групи: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001. 2. К — контрольна 

група; І — перша дослідна група, вводили тривіт; ІІ — друга дослідна група, вводили ліповіт. 
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Зменшення у 1,4 разу кількості лімфоцитів і збільшення кількості 

сегментоядерних нейтрофілів у крові поросят контрольної групи у 20-добовому віці, 

порівняно з 5-ти добовим, очевидно, зумовлено настанням критичного періоду, який 

припадає на 17–21-шу доби життя. Ін’єкції ліповіту сприяли збільшенню в крові 

поросят у 20-добовому віці кількості лімфоцитів і зменшенню кількості 

сегментоядерних нейтрофілів (р<0,05), а у 12-добовому віці збільшенню кількості 

паличкоядерних нейтрофілів (р<0,05). При цьому за введення тривіту в крові 

поросят спостерігалось збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів у  

12-добовому віці (р<0,01) й зменшення — у 20-добовому віці (р<0,001).  

З наведених у таблиці 3.22 даних бачимо, що з віком у крові поросят 

контрольної групи поступово збільшувались кількість еритроцитів, концентрація 

гемоглобіну, вміст загального протеїну та молекул середньої маси.  

Таблиця 3.22 

Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, загального протеїну та молекул 

середньої маси в крові поросят (M±m; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

Еритроцити, 

Т/л 

к 
2,68± 

0,32 

2,59±0,05 2,92±0,31 3,95±0,46 

І 2,89±0,22 3,15±0,30 4,13±0,33 

ІІ 3,68±0,25** 4,46±0,25* 4,90±0,49 

Гемоглобін, 

г/л 

к 
69,30± 

1,12 

70,15±1,42 71,88±1,34 77,33±0,42 

І 72,23±1,56 74,55±1,03 79,91±1,24 

ІІ 75,71±0,51* 78,26±1,06* 83,82±0,93** 

Загальний 

протеїн, 

г/л 

к 
42,68± 

0,43 

42,85±0,12 47,04±0,10 50,96±0,54 

І 42,64±0,81 48,28±0,14*** 53,70±0,79* 

ІІ 44,52±1,21 51,21±0,33*** 55,98±1,21* 

МСМ, 

ум. од. 

к 
0,11± 

0,005 

0,13±0,005 0,19±0,006 0,24±0,005 

І 0,13±0,003 0,19±0,004 0,23±0,004 

ІІ 0,12±0,006 0,18±0,006 0,22±0,006* 
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Введення поросятам досліджуваних препаратів також вплинуло на вказані 

біохімічні показники крові. Так, у крові поросят другої дослідної групи виявлено 

більшу, ніж у контролі, кількість еритроцитів на 12- і 20-ту доби життя та 

концентрацію гемоглобіну (р<0,05–0,01) на всіх стадіях досліджень. Ці дані свідчать 

про посилення гемопоетичної функції кісткового мозку й підвищення інтенсивності 

окисно-відновних процесів у тканинах поросят за дії вітамінів А, D3, Е у формі 

ліпосомальної емульсії. Збільшення вмісту загального протеїну в крові поросят обох 

дослідних груп на 20-ту і 28-му доби життя (р<0,05–0,001) зумовлено впливом 

жиророзчинних вітамінів на анаболічні процеси. Ін’єкції ліповіту сприяли 

зменшенню у сироватці крові поросят у 28-добовому віці вмісту МСМ (р<0,05), що 

вказує на інгібуючу дію препарату на активність процесів ендогенної інтоксикації. 

Головним чинником природного і набутого імунітету є фагоцитоз. Проведені 

дослідження показали, що введення поросятам ліповіту спричиняє активуючий 

вплив на процеси фагоцитозу (табл. 3.23). Так, ФА нейтрофілів крові поросят другої 

дослідної групи у 20-добовому віці була вищою (р<0,05), ніж у контролі. 

Таблиця 3.23 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові поросят (M±m; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

ФА, 

% 

к 
49,25± 

1,24 

49,00±2,89 47,75±1,03 50,00±1,15 

І 46,67±0,33 50,33±0,88 49,25±1,49 

ІІ 50,33±0,88 51,00±0,58* 49,00±1,53 

ФІ, 

од. 

к 
8,47± 

0,26 

8,78±0,05 9,05±0,19 8,90±0,36 

І 8,79±0,18 9,55±0,44 8,72±0,13 

ІІ 9,19±0,20 9,36±0,39 8,28±0,23 

ФЧ, 

од. 

к 
4,16± 

0,12 

4,30±0,23 4,33±0,17 4,30±0,15 

І 4,10±0,06 4,77±0,35 4,30±0,19 

ІІ 4,51±0,10 4,83±0,08* 4,07±0,23 
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У 20-добовому віці ФЧ у крові поросят другої дослідної групи було більшим 

(р<0,05), ніж у контролі, що свідчить про вплив ліпосомальної форми вітамінів А, 

D3, Е на ефективність процесу перетравлення або процесингу об’єкта фагоцитозу.  

Оскільки фагоцитоз представляє інтегральний пусковий механізм для каскаду 

імунобіологічних реакцій, тому за дії препарату «Ліповіт» у поросят поряд з 

активацією клітинної ланки спостерігалось зростання гуморальних факторів 

природної резистентності (табл. 3.24). На це вказує підвищення на 10,1 (р<0,05) і 

21,1 % (р<0,001) БАСК у поросят другої дослідної групи у 20- й 28-добовому віці.  

Таблиця 3.24 

Гуморальні фактори природної резистентності організму поросят (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

БАСК, 

% 

к 
25,79± 

1,52 

38,20±4,00 35,57±0,22 29,25±1,61 

І 35,37±5,73 35,82±1,38 31,45±4,06 

ІІ 41,45±0,76 45,66±2,48* 50,38±1,14*** 

ЛАСК, 

% 

к 
46,25± 

1,21 

47,00±0,53 47,67±0,88 44,25±0,85 

І 48,67±1,67 49,00±1,47 46,67±0,88 

ІІ 50,67±0,67* 50,67±1,76 50,33±0,88** 

КАСК, 

од. 

к 
0,05± 

0,004 

0,06±0,008 0,06±0,006 0,07±0,011 

І 0,06±0,001 0,05±0,005 0,05±0,006 

ІІ 0,05±0,003 0,05±0,003 0,06±0,005 

ЦІК, 

ммоль/л 

к 
58,88± 

3,03 

62,67±2,40 50,33±1,36 41,50±1,94 

І 56,67±5,69 52,00±3,05 50,25±2,19* 

ІІ 60,00±4,16 48,00±2,65 42,67±2,18 

 

Важливим компонентом імунітету є лізоцим — він розщеплює полісахариди і 

мобілізує неспецифічні фактори захисту [299, 695]. Встановлено, що на 12-ту і 28-му 

доби життя у поросят за введення ліповіту підвищувалась ЛАСК (р<0,05–0,01). 

Введення поросятам раннього віку препарату «Тривіт» спричинило лише тенденцію 

до підвищення ЛАСК. Стосовно КАСК, слід зауважити, що у поросят дослідних 
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груп цей показник, порівняно з контролем, практично не відрізнявся. При цьому в 

сироватці крові поросят першої дослідної групи у 28-добовому віці зафіксовано 

більший вміст ЦІК (р<0,05). Отже, отримані дані вказують на те, що введення 

поросятам раннього віку вітамінів А, D3, Е, особливо у формі ліпосомальної 

емульсії, стимулює в організмі гуморальну ланку неспецифічної резистентності. 

Функцією імунної системи є розпізнавання певних антигенів і специфічне 

реагування на них, ці процеси виконують переважно лімфоцити різних популяцій, 

завдяки наявності на їх плазматичних мембранах специфічних рецепторів [1028]. Як 

свідчать отримані результати (табл. 3.25), впродовж досліджень у крові поросят 

контрольної групи зменшувалась відносна кількість субпопуляцій Т-лімфоцитів 

(загальних, активних і ТФР), що може бути зумовлено зниженням рівня 

колостральних факторів захисту й недостатнім становленням власних імунних 

функцій. Введення тривіту і ліповіту сприяло збільшенню в крові поросят кількості 

Т-лімфоцитів. Так, у крові поросят першої дослідної групи у 12-добовому віці, 

порівняно з контролем, збільшилась відносна кількість Т-загальних лімфоцитів 

(р<0,05), а у 28-добовому віці — кількість ТФР-лімфоцитів (р<0,05). Введення 

препарату «Ліповіт» спричинило збільшення у крові поросят другої дослідної групи у 

20-добовому віці відносної кількості Т-загальних і Т-активних лімфоцитів (р<0,05), а 

у 28-добовому віці — кількості ТФР-лімфоцитів (р<0,01). Отримані дані свідчать, що 

вітаміни А, D3, Е проявляють стимулювальний вплив на клітинні механізми 

специфічного захисту поросят. Водночас за дії ліповіту в їх крові збільшується не 

лише загальна кількість Т-лімфоцитів, а й кількість регуляторних популяцій, зокрема 

Т-хелперів, які беруть участь у формуванні імунної відповіді в організмі поросят 

раннього віку [1016]. Збільшення відносної кількості Т-загальних лімфоцитів (р<0,05) 

у крові поросят 12-добового віку за введення тривіту, головним чином, відбувалось 

на тлі зменшення кількості недиференційованих їх форм, а кількості Т-активних 

лімфоцитів — внаслідок збільшення популяції клітин з середньою щільністю 

рецепторів (р<0,05). У крові поросят 20-добового віку першої дослідної групи зміни 

кількості ТФР-лімфоцитів проходили в результаті збільшення (р<0,05) чисельності 

низькоавідних форм і зменшення (р<0,001) їх середньоавідних форм. 
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Таблиця 3.25 

Кількість Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові поросят (М±m; %; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

1 2 3 4 5 6 

Т-загальні, 

0 

к 
53,14± 

1,47 

61,33±0,67 61,00±1,89 67,00±1,15 

І 58,33±0,67* 60,00±2,52 64,33±0,88 

ІІ 56,33±2,67 54,00±1,53* 63,33±1,67 

3–5 

к 
37,14± 

1,12 

29,33±1,33 33,67±2,03 28,00±2,31 

І 33,33±2,33 33,67±1,20 30,00±2,52 

ІІ 33,33±2,19 34,67±1,33 31,33±0,66 

6–10 

к 
6,86± 

0,63 

6,00±1,15 4,33±0,58 4,00±1,15 

І 6,33±0,88 5,00±1,53 4,67±0,88 

ІІ 7,00±1,53 7,00±0,58* 3,67±0,88 

М 

к 
2,86± 

0,51 

3,33±1,33 1,00±0,01 1,00±0,01 

І 2,00±0,10 1,33±0,33 1,67±0,67 

ІІ 3,33±1,45 4,33±1,67 1,67±0,67 

% 

к 
46,86± 

1,47 

38,67±0,67 39,00±1,89 33,00±1,15 

І 41,67±0,67* 40,00±2,52 36,33±1,20 

ІІ 43,67±2,67 46,00±1,53* 36,67±1,67 

Т-активні, 

0 

к 
73,43± 

0,84 

74,67±1,45 80,67±1,45 77,67±0,67 

І 73,67±1,45 78,33±1,20 79,00±0,58 

ІІ 72,33±0,67 73,33±1,20* 78,67±0,88 

3–5 

к 
21,14± 

0,96 

23,33±0,67 16,00±1,15 20,33±0,33 

І 22,33±0,88 18,67±1,76 18,33±0,88 

ІІ 24,33±0,33 24,00±2,08* 17,33±0,83* 

6–10 

к 
5,43± 

0,57 

2,00±0,01 3,33±1,20 2,00±0,58 

І 4,00±0,58* 3,00±0,58 3,33±0,88 

ІІ 3,33±0,88 2,67±1,20 4,00±0,33* 
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продовження табл. 3.25 

 

Водночас збільшення кількості Т-загальних і Т-активних лімфоцитів у крові 

поросят другої дослідної групи у 20-добовому віці відбувалось завдяки зростанню 

середньоавідних форм Т-загальних (р<0,05) й низькоавідних форм Т-активних 

лімфоцитів (р<0,05) на тлі зменшення кількості їх недиференційованих клітин 

(р<0,05). Ін’єкції поросятам ліповіту у 28-добовому віці сприяли зменшенню 

кількості низькоавідних (р<0,05) та збільшенню середньоавідних форм (р<0,05)  

1 2 3 4 5 6 

% 

к 
26,57± 

0,84 

25,33±1,45 19,33±1,45 22,33±0,67 

І 26,33±1,45 21,67±1,20 21,67±0,33 

ІІ 27,67±0,67 26,67±1,20* 21,33±0,88 

Т-хелпери, 

0 

к 
73,43± 

1,02 

74,00±2,00 77,00±2,65 79,33±1,20 

І 74,33±0,67 74,00±1,53 76,67±0,67 

ІІ 72,00±1,53 73,33±2,03 72,33±0,88** 

3–5 

к 
21,43± 

1,38 

23,33±1,85 19,00±0,73 19,33±1,45 

І 22,67±1,45 23,33±0,67* 22,00±0,58 

ІІ 25,00±2,08 22,33±1,45 24,33±0,33* 

6–10 

к 
5,14± 

0,74 

2,67±0,33 4,00±0,10 1,33±0,33 

І 3,00±0,10 2,67±0,12*** 2,00±0,58 

ІІ 3,00±0,58 4,33±0,67 3,33±0,88 

% 

к 
26,57± 

1,02 

26,00±2,00 23,00±2,65 20,67±1,20 

І 25,67±0,67 26,00±1,53 24,00±0,10* 

ІІ 28,00±1,53 26,67±2,03 27,67±0,88** 

Т-

супресори, 

% 

к 
20,29± 

1,48 

12,67±2,40 16,00±3,21 12,33±1,45 

І 16,00±1,15 14,00±0,40 12,33±1,20 

ІІ 15,67±2,60 19,33±2,67 9,00±0,52 

ІРІ 

к 
1,31± 

0,07 

2,05±0,08 1,44±0,08 1,68±0,08 

І 1,60±0,06 1,86±0,38 1,95±0,08 

ІІ 1,79±0,06 1,38±0,76 3,07±0,03 
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Т-активних лімфоцитів, зменшенню кількості недиференційованих форм (р<0,01) 

ТФР-лімфоцитів і збільшенню клітин з низькою щільністю рецепторів (р<0,05). У 

кінці досліджень за дії ліповіту в крові поросят зафіксовано тенденцію до 

зменшення кількості ТФЧ-лімфоцитів, що відповідно вплинуло на зростання ІРІ. 

Отримані результати показали (табл. 3.26), що досліджувані препарати 

стимулюють гуморальну ланку специфічного імунітету поросят. Про що свідчить 

збільшення відносної кількості В-лімфоцитів у крові поросят першої дослідної 

групи у 12-добовому віці. Вказані зміни відбувались за рахунок збільшення 

кількості високоавідних їх форм на тлі зменшення кількості недиференційованих 

клітин (р<0,05). 

Таблиця 3.26 

Кількість В-лімфоцитів у крові поросят (М±m; %; n=3–4) 

 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

ЕАС-РУЛ, 

0 

к 
52,29± 

1,78 

60,33±1,91 61,67±4,37 60,33±3,18 

І 53,67±0,88* 61,67±1,85 62,00±3,61 

ІІ 52,00±4,00 57,00±3,61 60,00±2,65 

3–5 

к 
32,57± 

1,48 

32,00±1,53 27,00±3,06 28,00±1,15 

І 33,00±1,53 26,00±1,53 28,33±1,76 

ІІ 32,00±1,15 32,33±1,45 28,00±2,00 

6–10 

к 
9,29± 

0,42 

6,33±1,85 7,00±0,58 8,67±0,88 

І 10,33±0,67 8,00±0,58 5,00±0,10* 

ІІ 9,67±1,20 6,67±2,40 7,00±0,58 

М 

к 
5,86± 

0,67 

1,33±0,33 4,33±0,88 3,00±0,20 

І 3,00±0,20* 4,33±0,67 4,67±2,03 

ІІ 6,33±2,73 4,00±0,30 5,00±2,31 

% 

к 
47,71± 

1,78 

39,67±1,91 38,33±4,37 39,67±3,18 

І 46,33±0,88* 38,33±1,86 38,00±3,61 

ІІ 48,00±4,00 43,00±3,61 40,00±2,65 
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 Водночас у 28-добовому віці, порівняно з контролем, у крові поросят першої 

дослідної групи виявлено зменшення (р<0,05) кількості середньоавідних форм  

В-лімфоцитів. Введення ліповіту викликало тенденцію до збільшення відносної 

кількості ЕАС-РУЛ у крові поросят, особливо у 12-добовому віці.  

 Таким чином, ін’єкції поросятам раннього віку препаратів «Тривіт» та 

«Ліповіт» сприяють активації клітинної і гуморальної ланок специфічного імунітету. 

Наведені у таблиці 3.27 дані свідчать про те, що вміст ТБК-активних 

продуктів і ГПЛ у крові поросят контрольної групи у 5- та 12-ти добовому віці був 

значно більший, ніж у наступні періоди життя. Підвищений рівень цих продуктів 

ПОЛ у крові поросят у вказані періоди пов’язаний з великою концентрацією ПНЖК 

і гормонів у молоці свиноматок, що призводить до активації в їх організмі процесів 

вільнорадикального окиснення [100]. Необхідно зазначити, що вміст ТБК-активних 

продуктів у плазмі крові поросят обох дослідних груп на всіх стадіях досліджень 

був менший, ніж у контролі (р<0,05–0,001). Аналогічні зміни спостерігались щодо 

вмісту ГПЛ. Так, введення препарату «Тривіт» сприяло зменшенню вмісту ГПЛ у 

крові поросят на 12-, 20-ту й 28-му доби життя на 21, 20 і 11 % (р<0,05), а препарату 

«Ліповіт» — відповідно на 36, 37 та 28 % (р<0,01), відносно контролю.  

Таблиця 3.27 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (М±m; n=3–4) 

 

Аналіз представлених у таблиці 2.28 результатів свідчить, що у перші доби 

життя ГП активність в еритроцитах і у плазмі крові поросят контрольної групи була 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль/мл 

к 
4,57± 

0,03 

4,35±0,02 3,73±0,02 3,63±0,04 

І 4,23±0,04* 3,54±0,04* 3,38±0,04** 

ІІ 4,04±0,05** 3,36±0,03*** 3,13±0,07*** 

ГПЛ, 

ОД Е/мл 

к 
0,55± 

0,02 

0,52±0,02 0,40±0,01 0,35±0,01 

І 0,41±0,03* 0,32±0,02* 0,31±0,003* 

ІІ 0,33±0,02** 0,25±0,02** 0,25±0,02** 
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порівняно на низькому рівні й з віком підвищувалась. Введення поросятам 

препарату «Ліповіт» підвищило (р<0,05), порівняно з контролем, активність цього 

ензиму в плазмі крові поросят на 12,5 % на 28-му, а в еритроцитах крові — на 8,7 і 

19,9 % відповідно на 12- та 20-ту доби життя. Що стосується ВГ, в еритроцитах 

крові поросят його вміст за введення препаратів «Ліповіт» і «Тривіт» збільшувався, 

проте, вірогідних різниць між показниками у тварин дослідних груп й контрольної у 

процесі досліджень не спостерігалось. Отримані результати свідчать про інгібуючу 

дію досліджуваних препаратів на інтенсивність ПОЛ у крові поросят у ранній період 

онтогенезу та стимулювальний вплив ліповіту на активність ензимної ланки САЗ. 

Таблиця 3.28 

Глутатіонпероксидазна активність та вміст відновленого глутатіону в крові 

поросят (М±m; n=3–4) 

 

Парентеральне введення вітамінів А, D3, Е викликало підвищення рівня 

вітаміну А в сироватці крові поросят обох дослідних груп на всіх стадіях досліджень 

(табл. 3.29). При цьому вірогідні (р<0,01) різниці з контролем спостерігали у 

поросят першої дослідної групи в 28-добовому віці. За введення поросятам 

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

плазма 

ГП активність, 

нмоль GSH/хв•мг 

протеїну 

к 
0,31± 

0,02 

0,31±0,01 0,39±0,01 0,48±0,02 

І 0,32±0,01 0,41±0,01 0,51±0,02 

ІІ 0,33±0,02 0,43±0,02 0,54±0,01* 

еритроцити 

ГП активність, 

нмоль GSH/хв•мг 

протеїну 

к 
36,87± 

0,71 

33,60±0,51 41,30±1,10 50,08±2,35 

І 35,01±1,12 43,86±1,39 50,85±1,42 

ІІ 36,54±1,00* 49,55±1,45* 55,18±0,72 

ВГ, 

мкмоль/мл 

к 
0,52± 

0,03 

0,48±0,05 0,71±0,06 1,02±0,11 

І 0,49±0,04 0,72±0,08 1,15±0,08 

ІІ 0,51±0,08 0,86±0,04 1,28±0,09 
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препарату «Ліповіт» вміст вітаміну А в сироватці крові у 12-добовому віці 

збільшувався на 37,5 % (р<0,001), у 20-добовому віці — на 16,7 % (р<0,05), а в  

28-добовому віці — на 26,3 % (р<0,001). Ін’єкції препарату «Тривіт» спричинили 

збільшення на 20,8 % (р<0,05) вмісту вітаміну Е в сироватці крові поросят на 12-ту 

добу життя. Стосовно поросят другої дослідної групи, слід зазначити, що вміст 

вітаміну Е у сироватці їх крові у 12-, 20- і 28-добовому віці перевищував показники 

в контролі відповідно на 38,6 (р<0,01), 24 (р<0,05) і 25,7 % (р<0,05). Ці дані 

вказують на те, що ліпосомальна форма вітамінів А, D3, Е більш ефективна у 

забезпеченні потреби поросят раннього віку у вітамінах А та Е, ніж олійний розчин. 

Таблиця 3.29 

Вміст вітамінів А і Е у сироватці крові поросят (Мm; мкг/мл; n=5) 

 

Введення поросятам препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» сприяло збільшенню їх 

маси тіла за період досліду (табл. 3.30). У результаті маса тіла поросят першої і 

другої дослідних груп у кінці досліджень перевищувала контроль відповідно на 10 

та 15 %. Середньодобові прирости поросят першої дослідної групи, порівняно з 

контролем, підвищились на 14 %, а другої дослідної групи — на 19 %. Водночас, 

необхідно зазначити, що за період досліду тварини обох дослідних груп не хворіли, 

добре росли, їхня збереженість становила 100 %, а у поросят контрольної групи — 

98 %.   

Показники 
Групи 

тварин 

Вік тварин, доба 

5 12 20 28 

Вітамін А 

к 
0,16 

0,009 

0,160,006 0,180,009 0,190,007 

І 0,180,008 0,190,006 0,230,009** 

ІІ 0,220,006*** 0,210,005* 0,240,004*** 

Вітамін Е 

к 
1,79 

0,09 

1,630,10 1,750,11 1,710,08 

І 1,970,09* 1,870,09 1,930,08 

ІІ 2,260,15** 2,170,12* 2,150,14* 
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Таблиця 3.30  

Маса тіла, середньодобові прирости і збереженість поросят (Мm; n=5) 

Показники Вік тварин, доба 
Групи тварин 

к І ІІ 

Маса тіла,  

кг 

5 1,75±0,14 1,65±0,35 1,67±0,12 

20 4,02±0,07 4,47±0,29 4,70±0,66 

28 6,73±0,55 6,92±0,46 7,95±0,19 

44 10,03±0,81 11,03±0,86 11,54±0,97 

Приріст маси за період досліду, кг 8,28±0,67 9,37±0,62 9,87±0,74 

Середньодобовий приріст, кг 0,21±0,017 0,24±0,016 0,25±0,019 

Збереженість, % 98 100 100 

 

У цілому, отримані результати свідчать про те, що введення поросятам 

досліджуваних препаратів сприяє формуванню клітинних і гуморальних механізмів 

захисту, підвищує киснево-транспортну функцію крові й вміст вітамінів А та Е, 

проявляє нормалізуючий вплив на інтенсивність ПОЛ, збільшує їх ріст і 

збереженість. Особливо ці зміни були виражені у поросят, яким вводили ліповіт.  

ВИСНОВКИ 

1. Введення поросятам раннього віку препарату «Ліповіт» спричиняє 

зменшення у крові кількості лейкоцитів та сегментоядерних нейтрофілів і збільшує 

кількість лімфоцитів й паличкоядерних нейтрофілів (р<0,05).  

2. Зафіксовано більшу кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобіну і 

вміст загального протеїну та нижчий рівень у крові поросят МСМ (р<0,05–0,01) за 

дії вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії. 

3. За введення поросятам у ранньому віці ліповіту констатовано 

підвищення на 20-ту добу ФА нейтрофілів крові та ФЧ (р<0,05), на 20-ту й 28-му 

доби — БАСК (р<0,05–0,001), а на 12-ту і 28-му доби життя — ЛАСК (р<0,05–0,01). 

4. Ін’єкції поросятам препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» сприяли збільшенню 

(р<0,05–0,01) у крові відносної кількості Т-лімфоцитів (загальних, активних і ТФР) 

та В-лімфоцитів й підвищували (р<0,05–0,001) їх функціональну активність. 
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5. Констатовано зменшення вмісту ТБК-активних продуктів і ГПЛ у крові 

поросят обох дослідних груп (р<0,05–0,001) на всіх стадіях досліджень. Введення 

препарату «Ліповіт» сприяло підвищенню, порівняно з контролем, ГП активності в 

еритроцитах та плазмі крові поросят. 

6. Упродовж досліджень виявлено збільшення у крові поросят дослідних 

груп вмісту вітамінів А і Е (р<0,05–0,001). Ліпосомальна форма вітамінів А, D3, Е 

більш ефективно забезпечує потребу поросят у вітамінах А і Е, ніж олійний розчин. 

7. Ін’єкції препаратів «Ліповіт» й «Тривіт» сприяли збільшенню, порівняно 

з контролем, маси тіла, середньодобових приростів й збереженості поросят. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [589, 590, 599, 601, 613, 614]. 

 

3.4. Стан імунної й антиоксидантної систем у поросят при відлученні від 

свиноматок та за дії препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» 

 

Рівень метаболічних процесів й природної резистентності в організмі поросят 

безпосередньо залежить від віку, породи, фізіологічного стану, умов утримання, дії 

стрес-чинників, факторів годівлі, індивідуальних особливостей розвитку. 

 Вагомим стресом для поросят є відлучення від свиноматок, яке передбачає 

перехід від молочної годівлі на дефінітивне живлення. Під час відлучення в 

організмі поросят відбуваються неспецифічні зміни, що призводять до розвитку 

стрес-реакції, внаслідок якої пригнічується природна резистентність, посилюються 

вільнорадикальні окиснювальні процеси, активується цілий комплекс складних 

нейрогуморальних реакцій, які порушують інтенсивність метаболічних процесів, 

негативно впливають на ріст і збереженість [402, 887, 919]. Ці чинники зумовлюють 

виникнення в організмі поросят імунодефіцитних станів, які є передумовою до 

зростання захворюваності, а в подальшому — зниження відтворювальних функцій 

[826]. 

Важливим методом запобігання виникненню патологічних процесів у 

організмі поросят у даний критичний період розвитку може бути застосування 
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жиророзчинних вітамінів, адже вони володіють антиоксидантними та 

імуномодулюючими властивостями, змінюють активність біохімічних процесів. Як 

свідчать проведені нами дослідження, вітаміни А, D3, Е у формі ліпосомальної 

емульсії можуть слугувати ефективним засобом у відновленні метаболічного 

гомеостазу в організмі свиней різних вікових і фізіологічних періодів. 

У зв’язку з цим, метою даного етапу роботи було з’ясування впливу 

препаратів «Ліповіт» і «Тривіт» на біохімічні та імунологічні показники крові 

поросят за умов відлучення від свиноматок. 

Основне значення в об’єктивній оцінці адаптивних можливостей організму 

поросят в умовах відлучення надається дослідженню морфологічних параметрів 

крові, оскільки вона є лабільною системою і здатна швидко реагувати на зміни, що 

відбуваються в організмі [814]. Аналіз представлених у таблиці 3.31 даних свідчить, 

що відлучення від свиноматок істотно не впливає на загальну кількість лейкоцитів, 

проте, призводить до зміни співвідношення їх окремих видів у крові поросят. Так, 

на 4-ту добу після відлучення у крові поросят контрольної групи виявлено 

збільшення (р<0,05) кількості лімфоцитів та зменшення (р<0,05) кількості 

сегментоядерних нейтрофілів. Зафіксовані зміни у клітинному спектрі білої крові 

поросят контрольної групи є адекватною імунною відповіддю організму на дію 

стрес-чинника — відлучення від свиноматок. Введення тривіту та ліповіту вплинуло 

на загальну кількість лейкоцитів у крові поросят після відлучення. Так, у крові 

поросят обох дослідних груп на 4-ту добу (р<0,05) та у поросят другої дослідної 

групи на 9-ту добу після відлучення (р<0,01) кількість лейкоцитів була більшою, ніж 

у контролі. Зміни кількості в крові поросят дослідних груп окремих видів 

лейкоцитів у досліджувані періоди після відлучення знаходились майже на 

однаковому рівні з періодом до відлучення. Водночас на 9-ту добу після відлучення 

від свиноматок у крові поросят другої дослідної групи, порівняно з контролем, 

збільшилась кількість сегментоядерних нейтрофілів (р<0,05). Отримані результати 

можуть свідчити про нормалізуючий вплив вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної 

емульсії на співвідношення окремих видів лейкоцитів у крові поросят після 

відлучення і позитивну їх дію на клітинну ланку імунітету. 
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Таблиця 3.31 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові поросят  

(Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 9 доба 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 
5,90± 

0,10 

5,88±0,07 5,90±0,08 

І 6,13±0,07* 6,12±0,07 

ІІ 6,23±0,10* 6,50±0,14** 

Нейтрофіли 

Паличкоядерні, 

% 

к 
2,00± 

0,32 

1,67±0,67 1,50±0,50 

І 3,00±0,99 2,67±0,20 

ІІ 1,67±0,33 2,50±0,50 

Сегментоядерні, 

% 

к 
25,20± 

1,32 

20,30±1,20° 23,00±1,16 

І 23,00±1,16 24,67±2,03 

ІІ 24,00±2,36 27,67±1,45* 

Еозинофіли, 

% 

к 
3,80± 

1,24 

2,70±0,20 4,50±0,50 

І 2,67±0,20 3,00±0,55 

ІІ 3,33±0,24 3,33±0,86 

Лімфоцити, 

% 

к 
68,00± 

1,92 

74,70±2,33° 71,00±3,05 

І 71,00±1,53 69,00±2,08 

ІІ 70,70±4,10 65,33±2,03 

Моноцити, 

% 

к 
1,00± 

0,01 

1,330,33 1,500,50 

І 1,28±0,16 1,330,33 

ІІ 1,30±0,20 1,240,12 

Примітки: 1. У цій і наступних таблицях даного підрозділу статистично вірогідні різниці 

стосовно тварин контрольної групи: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001; відносно періоду до 

відлучення:
 
° — р<0,05; °° — р<0,01; °°° — р<0,001. 2. К — контрольна група; І — перша дослідна 

група, вводили тривіт; ІІ — друга дослідна група, вводили ліповіт. 
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Оскільки відомо, що нейтрофіли володіють фагоцитарними властивостями 

відповідно збільшення їх кількості у крові поросят після відлучення може вказувати 

на підвищення в організмі за дії вітамінів факторів неспецифічної резистентності. 

З наведених у таблиці 3.32 даних бачимо, що процес відлучення від 

свиноматок істотно не вплинув на кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобіну 

та вміст загального протеїну в крові поросят контрольної групи. За введення 

препарату «Тривіт» спостерігалась тенденція до збільшення кількості еритроцитів й 

концентрації гемоглобіну в крові поросят першої дослідної групи у всі досліджувані 

періоди після відлучення. При цьому кількість еритроцитів і концентрація 

гемоглобіну в крові поросят другої дослідної групи на 9-ту добу після відлучення 

була відповідно на 2,4 і 5,3 % (р<0,05) більша, ніж у контролі. Отримані результати 

свідчать про стимулювальний вплив вітамінів А, D3, Е, особливо їх ліпосомальної 

форми, на киснево-транспортну функцію крові поросят. 

Таблиця 3.32 

Кількість еритроцитів, концентрація гемоглобіну та вміст загального протеїну 

в крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 9 доба 

Еритроцити, 

Т/л 

к 
5,28± 

0,05 

5,28±0,05 5,32±0,03 

І 5,39±0,09 5,42±0,08 

ІІ 5,39±0,09 5,45±0,04* 

Гемоглобін, 

г/л 

к 
82,49± 

0,93 

83,48±1,31 84,40±1,48 

І 85,33±1,68 86,72±1,41 

ІІ 85,21±1,02 88,92±0,70* 

Загальний 

протеїн, г/л 

к 
52,84± 

0,34 

51,45±0,50 53,39±0,94 

І 54,66±1,06* 54,42±0,92 

ІІ 54,48±0,89* 55,15±1,11 
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Введення тривіту і ліповіту також спричинило збільшення вмісту загального 

протеїну в сироватці крові поросят у всі періоди після відлучення, а на 4-ту добу, 

порівняно з контролем, різниці були вірогідні. Ці дані вказують на активацію 

процесів біосинтезу протеїну в організмі поросят в умовах відлучення від 

свиноматок за дії вітамінів А, D3, Е у складі досліджуваних препаратів. 

Дослідження показників клітинної ланки неспецифічної резистентності 

свідчать, що у крові поросят контрольної групи ФА нейтрофілів, порівняно з 

періодом до відлучення, підвищилась (p<0,01) на 4- і 9-ту доби після відлучення 

(табл. 3.33). Введення поросятам препаратів «Тривіт» і «Ліповіт», порівняно з 

контролем, сприяло зростанню ФІ у крові на 9-ту добу після відлучення (р<0,05). У 

вказаний період досліджень ін’єкції тривіту викликали збільшення (р<0,05) у крові 

поросят ФЧ. Ці дані вказують на те, що вітаміни А, D3, Е не лише збільшують 

перетравну функцію сегментоядерних нейтрофілів у крові поросят, але й 

підвищують здатність фагоцитів до захоплення мікроорганізмів. 

Таблиця 3.33 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 9 доба 

ФА, 

% 

к 
36,33 

1,87 

44,001,15°° 45,000,57°° 

І 45,000,57 48,001,57 

ІІ 45,000,57 47,331,45 

ФІ, 

од. 

к 
7,01 

0,28 

6,640,41 6,360,15 

І 7,030,28 7,630,28* 

ІІ 6,750,50 7,480,37* 

ФЧ, 

од. 

к 
3,07 

0,15 

2,930,26 2,930,26 

І 3,160,14 3,660,12* 

ІІ 3,060,23 3,530,80 
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Отримані результати свідчать, що відлучення впливає на показники 

гуморальної ланки природної резистентності поросят (табл. 3.34). Зокрема, на 4-ту 

добу після відлучення у поросят контрольної групи зафіксовано зниження на 10,1 % 

(p<0,05) БАСК. Вітаміни А, D3, Е виявили стимулювальний вплив на цей 

інтегральний показник неспецифічної резистентності. Так, за введення поросятам 

тривіту БАСК підвищилась на 4- і 9-ту доби після відлучення відповідно на 13,6 

(p<0,001) і 10,8 % (p<0,05), а ліповіту — на 9,7 (p<0,05) та 20,4 % (p<0,001). Ін’єкції 

поросятам препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» сприяли підвищенню на 4-ту добу після 

відлучення ЛАСК відповідно на 8,8 (p<0,01) й 10,8 % (p<0,001). Введення поросятам 

ліповіту підвищило (p<0,05) ЛАСК і на 9-ту добу після відлучення. Підвищення БАСК 

і ЛАСК вказує на активуючий вплив вітамінів А, D3, Е у складі зазначених препаратів 

на гуморальну ланку природної резистентності поросят за умов відлучення. 

Таблиця 3.34 

Гуморальні фактори природної резистентності організму поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 9 доба 

БАСК, 

% 

к 
30,33 

3,63 

20,252,07° 31,881,58 

I 33,901,22*** 42,662,66* 

II 30,002,08* 52,332,10*** 

ЛАСК, 

% 

к 
39,67 

2,04 

38,231,45 44,331,45 

I 47,001,15** 47,330,88 

II 49,000,58*** 50,330,88* 

ЦІК, 

ммоль/л 

к 
68,16± 

1,16 

82,66±2,18°°° 84,00±1,52°°° 

I 81,33±2,60 79,00±2,08 

II 72,00±1,52** 73,33±2,68** 

 

Дослідженнями встановлено зростання (p<0,001) вмісту ЦІК у сироватці крові 

поросят контрольної групи у всі досліджувані періоди після відлучення, що, 

очевидно, зумовлено антигенним навантаженням на їх організм при переході з 
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молочного типу живлення на дефінітивний. Введення препарату «Ліповіт» на 12,9 й 

12,7 % (p<0,01) зменшило вміст ЦІК у крові поросят другої дослідної групи, 

порівняно з контролем, відповідно на 4- і 9-ту доби після відлучення.  

Загалом, ліпосомальна форма жиророзчинних вітамінів виявила більший 

нормалізуючий вплив на показники неспецифічної резистентності організму 

поросят після відлучення, ніж їх використання у вигляді олійного розчину. 

Отримані результати свідчать про те (рис. 3.1), що відлучення від свиноматок 

спричинило тенденцію до зменшення у крові поросят контрольної групи кількості 

Т-загальних і ТФР-лімфоцитів на 4- й 9-ту доби після відлучення. Водночас 

введення тривіту та ліповіту сприяло збільшенню кількості Т-лімфоцитів 

(загальних, активних і ТФР) у крові поросят після відлучення, проте, вірогідні 

різниці, порівняно з контролем, зафіксовано лише у другій дослідній групі на 4-ту 

добу після відлучення щодо зростання (р<0,05) чисельності ТФР-лімфоцитів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Відносна кількість Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові 

поросят (М±m; n=3–5) 

Примітка. На цьому й наступному рисунках періоди досліджень: 1 — до відлучення; 2 — 

4-та доба після відлучення; 3 — 9-та доба після відлучення.   
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Рис. 3.2. Імунорегуляторний індекс і відносна кількість В-лімфоцитів у 

крові поросят (М±m; n=3–5) 

 

Величина ІРІ у поросят обох дослідних груп у всі періоди досліджень 

перевищувала контроль (рис. 3.2). У крові поросят другої дослідної групи на 4-ту 

добу після відлучення виявлено більшу на 8 % (р<0,05) кількість В-лімфоцитів, ніж 

у контролі. Зміни у співвідношенні імунокомпетентних клітин крові поросят другої 

дослідної групи вказують на те, що вітаміни А, D3, Е при комплексному їх поєднанні 

й введенні у формі ліпосомальної емульсії є активаторами клітинних і гуморальних 

механізмів специфічної імунної відповіді організму за умов відлучення від 

свиноматок. 

Однією з основних причин, які викликають супресію факторів 

імунобіологічної реактивності, є накопичення високоактивних продуктів ПОЛ в 

організмі тварин [1248, 1309]. Згідно даних таблиці 3.35, відлучення призвело до 

вірогідного збільшення вмісту ГПЛ у плазмі крові поросят контрольної групи на  

9-ту добу, а вмісту ТБК-активних продуктів на 4-ту добу після відлучення. Отримані 

результати свідчать про інтенсифікацію процесів ПОЛ у крові поросят в умовах 

відлучення від свиноматок. Встановлено, що ін’єкції тривіту викликали тенденцію 

до зменшення вмісту ГПЛ у крові поросят на 4-ту добу після відлучення. Водночас 

введення ліповіту на 11,5 (р<0,05) і 14,6 % (р<0,01) знижувало їх рівень у плазмі 

крові поросят відповідно на 4- й 9-ту добу після відлучення. Констатовано 

зменшення (р<0,05–0,001) вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові поросят 

обох дослідних груп, порівняно до контрольної, в усі періоди після відлучення.   
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Таблиця 3.35 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (M±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 9 доба 

ГПЛ, 

ОД Е/мл 

к 

1,02± 

0,02 

1,04±0,03 1,09±0,01° 

I 1,01±0,01 1,13±0,02 

II 0,92±0,02* 0,93±0,02** 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль/мл 

к 

4,77± 

0,11 

5,19±0,04° 4,77±0,15 

I 4,39±0,05*** 4,34±0,07* 

II 4,01±0,07*** 3,96±0,15* 
 

Отримані результати вказують на інгібуючий вплив жиророзчинних вітамінів 

при парентеральному їх введенні на інтенсивність процесів ПОЛ у крові поросят за 

умов відлучення від свиноматок. При цьому має значення не тільки кількість 

екзогенно введених вітамінів, але й форма їх введення.  

Як відомо, введення тваринам жиророзчинних вітамінів спричиняє активацію 

в організмі глутатіонової ланки САЗ, яка забезпечує утилізацію пероксиду гідрогену 

та гідропероксидів органічних сполук [797]. Результати наших досліджень показали 

підвищення ГП активності у крові поросят за дії препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» 

(табл. 3.36). Так, на 4-ту добу після відлучення було виявлено збільшення (р<0,05), 

порівняно з контролем, ГП активності як у плазмі, так і в еритроцитах крові поросят 

обох дослідних груп, а на 9-ту добу після відлучення — лише в еритроцитах поросят 

першої дослідної групи.  

Як показали представлені у таблиці дані, процес відлучення від свиноматок 

призвів до поступового збільшення вмісту ВГ в еритроцитах крові поросят 

контрольної групи, а на 9-ту добу після відлучення констатовано вірогідні різниці з 

періодом до відлучення. Встановлено, що вміст ВГ за введення препарату «Ліповіт» 

в еритроцитах крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем, на 4- й 9-ту 

доби після відлучення збільшився відповідно на 19 і 6 %.  
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Таблиця 3.36 

Глутатіонпероксидазна активність та вміст відновленого глутатіону  

в крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 9 доба 

плазма 

ГП активність, нмоль 

GSH/хв•мг протеїну 

к 
0,42± 

0,03 

0,37±0,02 0,42±0,03 

I 0,43±0,01* 0,42±0,03 

II 0,46±0,03* 0,46±0,04 

еритроцити 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг 

протеїну 

к 
48,45± 

0,13 

44,38±2,19 50,73±1,61 

I 54,78±1,04* 55,79±1,31* 

II 49,56±0,61* 52,08±1,00 

ВГ,  

мкмоль/мл 

к 
0,32± 

0,04 

0,37±0,04 0,50±0,03° 

I 0,42±0,07 0,48±0,05 

II 0,44±0,05 0,53±0,06 

 

Отримані результати свідчать, що у сироватці крові поросят перед 

відлученням від свиноматок вміст вітаміну А знаходився на низькому рівні 

(табл. 3.37). На 4-ту добу після відлучення його рівень у крові поросят контрольної 

групи продовжував знижуватись. Введення препарату «Тривіт» збільшило його 

вміст у сироватці крові поросят першої дослідної групи, порівняно з контролем, 

більш, ніж у 2,2 разу на 4-ту та в 1,3 разу на 9-ту доби після відлучення. Введення 

препарату «Ліповіт» на 4-ту добу спричинило аналогічне збільшення вмісту 

вітаміну А у крові поросят як і введення тривіту, а на 9-ту добу після відлучення 

даний показник перевищив контроль у 1,4 разу. Вміст вітаміну Е у крові поросят 

контрольної групи до та після відлучення від свиноматок також був дещо меншим за 

норму. Введення препарату «Тривіт» сприяло вірогідному збільшенню до норми 

вмісту вітаміну Е в сироватці крові поросят після відлучення. Проте більш виражені 
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зміни у вмісті вітаміну Е в крові поросят були пов’язані з введенням ліповіту. Так, 

на 4- і 9-ту доби після відлучення його вміст був відповідно в 2,1 (р<0,05) та 2,2 разу 

(р<0,01) більшим, ніж у тварин контрольної групи. Ці дані вказують на те, що 

поросята краще засвоюють вітаміни А і Е у формі ліпосомальної емульсії. 

Таблиця 3.37 

Вміст вітамінів А і Е у сироватці крові поросят (Мm; мкг/мл; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 9 доба 

Вітамін А 

к 

0,14± 

0,08 

0,12±0,07 0,29±0,02 

I 0,27±0,06 0,37±0,04 

II 0,27±0,09 0,41±0,09 

Вітамін Е 

к 

1,45± 

0,02 

1,50±0,16 1,41±0,27 

I 2,26±0,05* 2,30±0,14* 

II 3,10±0,33* 3,10±0,03** 
 

Результати досліджень свідчать, що введення поросятам жиророзчинних 

вітамінів впливає на прирости їх маси тіла (табл. 3.38). Так, приріст маси тіла 

поросят першої дослідної групи за період досліду перевищував контроль на 12,3 %, 

а другої дослідної групи — на 17,5 %. Середньодобові прирости у поросят першої і 

другої дослідних груп були на 10,5 і 15,8 % більшими, ніж у контролі. 

Таблиця 3.38 

Маса тіла і середньодобові прирости поросят (Мm; n=5) 

Показники 
Групи тварин 

к І ІІ 

Маса тіла на початку досліду, кг 5,40±0,33 5,70±0,21 5,50±0,65 

Маса тіла в кінці досліду, кг 11,10±0,30 12,10±0,81 12,20±0,73 

Приріст маси тіла за період досліду (30 діб), кг 5,70±0,25 6,40±0,33 6,70±0,50 

Середньодобовий приріст, кг 0,19±0,01 0,21±0,01 0,22±0,01 

% до контролю 100 110,5 115,8 
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Таким чином, відлучення поросят від свиноматок активує в їх організмі 

процеси ПОЛ, що спричиняє зміни біохімічних показників крові, супроводжується 

дисбалансом ензимних і неензимних компонентів САЗ й зниженням природної 

резистентності. Введення поросятам перед відлученням жиророзчинних вітамінів 

утримує певний баланс між про- і антиоксидантами, завдяки чому не відбувається 

значного порушення гомеостазу та створюються передумови до реалізації імунних 

функцій і підвищення стійкості до дії стресу. 

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що відлучення від свиноматок впливає на співвідношення 

окремих видів лейкоцитів і призводить до збільшення (р<0,05) кількості лімфоцитів 

й зменшення (р<0,05) кількості сегментоядерних нейтрофілів у крові поросят 

контрольної групи на 4-ту добу після відлучення.  

2. Ін’єкції вітамінів А, D3, Е, особливо у формі ліпосомальної емульсії, 

сприяють збільшенню у крові поросят кількості сегментоядерних нейтрофілів, 

лейкоцитів і еритроцитів, вмісту гемоглобіну та загального протеїну. 

3. Констатовано підвищення ФА нейтрофілів крові (р<0,01), зниження 

БАСК, збільшення концентрації ЦІК (р<0,001), кількості ТФЧ-лімфоцитів і вмісту 

продуктів ПОЛ у крові поросят контрольної групи після відлучення від свиноматок. 

4. Парентеральне введення поросятам у день відлучення від свиноматок 

тривіту й ліповіту спричиняє зростання (р<0,05–0,001) після відлучення ФІ, ФЧ, 

ЛАСК і БАСК. Ін’єкції препарату «Ліповіт» викликали зменшення (р<0,01) 

концентрації ЦІК у сироватці крові поросят на 4- і 9-ту доби після відлучення. 

5. Введення вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії сприяло 

збільшенню кількості ТФР-лімфоцитів (р<0,05) і кількості В-лімфоцитів (р<0,05) у 

крові поросят на 4-ту добу після відлучення.  

6. Зафіксовано зменшення на всіх стадіях досліджень вмісту ГПЛ  

(p<0,05–0,01) і ТБК-активних продуктів (p<0,05–0,001) у плазмі крові поросят другої 

дослідної групи за введення препарату «Ліповіт». 
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7. Констатовано тенденцію до збільшення вмісту ВГ і вітаміну А та 

вірогідне зростання ГП активності й вмісту вітаміну Е у крові поросят першої і 

другої дослідних груп на 4-ту добу після відлучення від свиноматок. 

8. Ін’єкції препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» сприяли збільшенню, порівняно 

з контролем, середньодобових приростів поросят відповідно на 10,5 та 15,8 %. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [122, 127, 335, 567, 578, 579, 598, 601]. 

 

3.5. Вплив препарату «Ліпофлок» на біохімічні показники крові та 

активність клітинних і гуморальних факторів захисту організму поросят при 

відлученні від свиноматок 

  

Ключовою проблемою сучасної науки є вивчення процесів адаптації за дії на 

організм тварин різноманітних екзо- та ендогенних чинників, які викликають 

порушення гомеостазу й зумовлюють включення гомеостатичних механізмів у 

процеси регуляції. Адаптація до екстремальних факторів спричиняє структурно-

функціональні зміни елементів крові, їх якісних і кількісних показників, які будучи 

в контакті зі всіма тканинами та органами, відображають стан гомеостазу і 

характеризують інтенсивність метаболічних процесів у організмі тварин [850]. 

Як свідчать попередні дослідження, відлучення від свиноматок є сильним 

стресом для організму поросят, який призводить не лише до ушкодження структури 

біологічних мембран клітин внаслідок надмірної активації процесів 

вільнорадикального окиснення та утворення токсичних продуктів ПОЛ, але й 

позначається на продуктивних якостях, зменшує їхню природну резистентність, що 

може бути однією з патогенетичних ланок у розвитку захворювань, виникненні 

шлунково-кишкових розладів, зниженні збереженості. У цей критичний період 

онтогенезу імунна система поросят перебуває на стадії формування і особливо 

чутлива до дії збудників інфекцій. При попаданні до організму мікроорганізми, 

передусім, викликають розвиток імунобіологічних реакцій першого рівня й зміни 

активності специфічних факторів імунного захисту [462]. 
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У лікуванні інфекційних захворювань на сьогодні з успіхом застосовують 

антибіотик широкого спектру дії — офлоксацин. Він є високоактивним у 

відношенні більшості грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів й на 96 % 

біодоступний. Офлоксацин порушує поділ клітин бактерій, викликає структурні 

зміни в їх цитоплазмі та загибель. Проте у мікроорганізмів може сформуватись 

резистентність до офлоксацину, що вимагає розробку більш стійких його форм. 

Враховуючи антиоксидантні властивості жиророзчинних вітамінів, 

застосування їх за умов дії стрес-факторів суттєво знижує інтенсивність процесів 

ПОЛ в організмі тварин, а комплексне введення з антибіотиками дозволило б 

інгібувати активність збудників захворювань. Тому в період відлучення від 

свиноматок актуальним є забезпечення поросят вітамінами у поєднанні з 

ефективними антибактеріальними речовинами. 

У зв’язку з цим, мета етапу полягала у з’ясуванні впливу комплексного 

препарату «Ліпофлок», який містить у своєму складі вітаміни А, D3, Е та антибіотик 

офлоксацин, на метаболічні процеси в організмі поросят за умов відлучення. 

Як відомо, лейкограма крові відображає загальну реактивність організму. 

Проведені дослідження показали (табл. 3.39), що відлучення поросят від свиноматок 

спричиняє зміни у співвідношенні окремих видів лейкоцитів крові. Зокрема, на 4-ту 

і 7-му доби після відлучення кількість лімфоцитів у крові поросят контрольної 

групи збільшилась відповідно в 1,15 та 1,18 разу (р<0,05), а кількість 

сегментоядерних нейтрофілів зменшилась у 1,23 (р<0,05) та 1,32 разу (р<0,01), 

порівняно з періодом до відлучення. При цьому в крові поросят зафіксовано 

зменшення (р<0,01) кількості еозинофілів на 4-ту добу після відлучення. Зменшення 

кількості сегментоядерних нейтрофілів у крові поросят свідчить про послаблення за 

дії стресу клітинних факторів резистентності в їхньому організмі, а зменшення 

кількості еозинофілів, ймовірно, спричинене антигенним навантаженням. Введення 

поросятам препарату «Ліпофлок» не викликало вірогідних змін у співвідношенні 

окремих видів лейкоцитів, водночас спричинило збільшення (р<0,05) на 4-ту та 7-му 

доби після відлучення в їх крові кількості лейкоцитів, порівняно з контролем, що 

вказує на активацію в організмі процесів лейкопоезу за дії компонентів ліпофлоку.  
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Таблиця 3.39 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові поросят  

(Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до  

відлучення 

після відлучення 

4 доба 7 доба 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 
7,67± 

0,20 

7,79±0,11 8,10±0,34 

д 8,80±0,28* 9,00±0,05* 

Юні нейтрофіли, 

% 

к 1,00± 

0,01 

– – 

д – 1,00±0,01 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 

к 6,00± 

1,15 

5,00±0,15 4,00±0,32 

д 4,50±0,50 5,00±0,64 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 

к 31,70± 

1,76 

25,70±0,67° 24,00±1,00°° 

д 24,00±2,00 23,00±3,24 

Еозинофіли, 

% 

к 3,30± 

0,33 

1,70±0,33°° 2,50±0,50 

д 2,50±0,50 2,00±0,01 

Лімфоцити, 

% 

к 56,00± 

3,05 

64,30±1,76° 66,00±1,00° 

д 66,60±2,50 67,70±2,33 

Моноцити, 

% 

к 2,33± 

0,33 

2,70±0,33 3,00±0,10 

д 2,00±0,10 2,00±0,58 

Примітки: 1. У цій і наступних таблицях даного підрозділу статистично вірогідні різниці 

стосовно тварин контрольної групи: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001; відносно періоду до 

відлучення:
 
° — р<0,05; °° — р<0,01; °°° — р<0,001. 2. К — контрольна група; д — дослідна група, 

вводили ліпофлок. 

 

Гематологічні дослідження показали (табл. 3.40), що відлучення не 

спричинило істотного впливу на кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну і 

загального протеїну в крові поросят контрольної групи. Водночас кількість 

еритроцитів у крові поросят дослідної групи на 4-ту і 7-му доби після відлучення 

була більшою (р<0,05), ніж у контролі. При цьому зафіксовано більшу концентрацію 

гемоглобіну в крові поросят після відлучення, особливо на 4-ту добу (р<0,05). У 
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сироватці крові поросят дослідної групи вміст загального протеїну після відлучення 

був більший, ніж у контролі, але вірогідні різниці спостерігались лише на 7-му добу. 

Отримані дані свідчать про вплив препарату «Ліпофлок» на активацію процесів 

гемопоезу і синтезу протеїну в організмі поросят після відлучення від свиноматок. 

Таблиця 3.40 

Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну та загального протеїну  

в крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до  

відлучення 

після відлучення 

4 доба 7 доба 

Еритроцити, 

Т/л 

к 5,07± 

0,09 

5,17±0,12 5,19±0,13 

д 5,52±0,09* 5,56±0,09* 

Гемоглобін, 

г/л 

к 76,38± 

1,32 

77,39±0,54 78,83±1,11 

д 80,48±1,04* 81,04±1,32 

Загальний протеїн, 

г/л 

к 54,42± 

1,16 

54,60±1,18 53,11±1,18 

д 56,24±0,06 56,84±1,02* 

 

З наведених у таблиці 3.41 результатів бачимо, що відлучення інгібує клітинну 

ланку неспецифічного захисту в організмі поросят контрольної групи, в тому числі 

викликає зменшення (р<0,05) ФЧ у крові на 4-ту добу після відлучення. Введення 

поросятам препарату «Ліпофлок» спричинило активуючий вплив на показники 

фагоцитозу. Так, на 4-ту добу після відлучення ФА нейтрофілів крові у поросят 

дослідної групи була вищою (р<0,05), ніж у контролі. Аналогічні різниці отримано 

стосовно впливу ліпофлоку на ФЧ і ФІ, зокрема, у поросят дослідної групи на 7-му 

добу після відлучення вони були більшими (р<0,05), ніж у контролі. Ці дані 

вказують на те, що компоненти препарату «Ліпофлок» стимулюють процеси 

фагоцитозу, підвищуючи антимікробні властивості клітин крові. Посилення 

клітинних механізмів природної резистентності організму поросят за дії 

досліджуваного препарату, з одного боку, пов’язано з бактерицидною і 

бактеріостатичною дією антибіотика, а з іншого — з впливом на процеси 
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фагоцитозу вітамінів А, D3, Е.  

Таблиця 3.41 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до  

відлучення 

після відлучення 

4 доба 7 доба 

ФА, % 
к 47,33 

0,95 

43,331,76 49,000,58 

д 47,670,58* 50,330,88 

ФІ, од. 
к 8,48 

0,19 

8,540,11 8,570,24 

д 7,970,08 9,330,08* 

ФЧ, од. 
к 4,01 

0,11 

3,500,12
о 

4,200,15 

д 3,800,12 4,700,12* 

 

Як показали отримані результати (табл. 3.42), відлучення призводить до 

зниження БАСК у поросят контрольної групи на 4-ту і 7-му доби після відлучення 

відповідно на 11,1 (р<0,001) й 11,3 % (р<0,05). Введення поросятам препарату 

«Ліпофлок» спричинило підвищення БАСК і ЛАСК на всіх стадіях досліджень, а на 

4-ту добу після відлучення різниці, порівняно з контролем, виявились вірогідними.  

Таблиця 3.42 

Гуморальні фактори природної резистентності організму поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до  

відлучення 

після відлучення 

4 доба 7 доба 

БАСК, % 
к 31,75 

1,97 

20,641,28
ооо 

20,474,26
о 

д 27,231,72* 25,485,26 

ЛАСК, % 
к 47,17 

0,95 

48,330,88 49,670,88 

д 52,330,88* 52,001,15 

ЦІК, ммоль/л 
к 72,17± 

2,06 

82,672,03
оо

 80,672,91
о
 

д 75,671,76* 73,332,85 
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Вміст ЦІК у крові поросят контрольної групи після відлучення був більшим 

(р<0,05–0,01), ніж у період до відлучення. Введення поросятам ліпофлоку сприяло 

зменшенню (р<0,05), порівняно з контролем, у крові їх вмісту на 4-ту добу після 

відлучення. Загалом, отримані дані свідчать про інгібуючий вплив стресу на показники 

природної резистентності, особливо гуморальних факторів захисту в організмі поросят 

і ефективність препарату «Ліпофлок» з метою нормалізації виявлених порушень. 

Активація лімфоцитів представляє собою складний біохімічний процес, який є 

центральним механізмом запуску і регуляції імунної відповіді [248]. Встановлено 

тенденцію до збільшення, порівняно з контролем, відносної кількості Т-загальних 

лімфоцитів у крові поросят після відлучення за введення препарату «Ліпофлок» 

(рис. 3.3). Ці зміни були спричинені збільшенням кількості клітин з низькою 

щільністю рецепторів на тлі зменшення кількості недиференційованих клітин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Кількість Т-загальних лімфоцитів та їх функціональна 

активність у крові поросят (М±m; n=3–5) 

Примітка. На цьому й наступних рисунках періоди досліджень: 1 — до відлучення; 2 —  

4-та доба після відлучення; 3 — 7-ма доба після відлучення. 

Введення поросятам перед відлученням від свиноматок препарату «Ліпофлок» 

спричинило тенденцію до збільшення у крові відносної кількості активних у 

функціональному відношенні Т-лімфоцитів (рис. 3.4). При цьому на 4-ту добу після 

відлучення кількість Т-активних лімфоцитів у крові поросят дослідної групи, 
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порівняно з контрольною, збільшувалась за рахунок клітин з низькою і середньою, а на 

7-му добу внаслідок зростання чисельності клітин з низькою щільністю рецепторів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Кількість Т-активних лімфоцитів та їх функціональна активність 

у крові поросят (М±m; n=3–5) 

Проведені дослідження свідчать (рис. 3.5), що відносна кількість ТФР-лімфоцитів у 

крові поросят дослідної групи на 7-му добу після відлучення була більшою за контроль на 

3,7 % (р<0,05). Збільшення їх кількості відбувалось за рахунок зростання співвідношення 

у крові поросят середньоавідних (р<0,05) і зменшення недифенційованих клітин (р<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Кількість Т-хелперів та їх функціональна активність у крові 

поросят (М±m; n=3–5) 

0

0,5

1

1,5

2

1 2 3

6–10

0

5

10

15

20

1 2 3

%

контроль

дослід

до відлучення

0

20

40

60

80

1 2 3

0

*

0

5

10

15

20

25

1 2 3

3–5

0

5

10

15

20

25

1 2 3

%
*

контроль

дослід

до відлучення

0

1

2

3

4

5

1 2 3

6–10

*

0

20

40

60

80

1 2 3

0

0

5

10

15

20

1 2 3

3–5



155 

Слід зазначити, що відлучення 

поросят від свиноматок спричинило 

зменшення в 1,3 разу (р<0,5) кількості  

ТФЧ-лімфоцитів у крові тварин контрольної 

групи на 4-ту добу після відлучення 

(рис. 3.6). Водночас їх кількість у крові 

поросят дослідної групи у вказаний період 

досліджень  збільшилась  в  1,1 разу,  проте,          Рис. 3.6. Кількість Т-супресорів 

порівняно з контролем, різниці були невірогідні.       у крові поросят (М±m; n=3–5) 

З наведених на рисунку 3.7 даних бачимо, що у крові поросят дослідної групи 

на 7-му добу після відлучення відносна кількість В-лімфоцитів на 5,3 % (р<0,05) 

була більшою, ніж у контролі. Водночас у крові поросят збільшилась кількість 

низько- й середньоавідних їх форм відповідно на 3 й 2,3 %. На 4-ту добу після 

відлучення у крові поросят дослідної групи збільшилась (р<0,05), порівняно з 

контролем, кількість В-лімфоцитів з середньою щільністю рецепторів. Збільшення 

кількості В-лімфоцитів у крові поросят забезпечує стимулювання гуморальної ланки 

імунітету, шляхом синтезу антитіл й пов’язане з активністю Т-лімфоцитів-хелперів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Кількість В-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові 

поросят (М±m; n=3–5) 
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Загалом, введення поросятам при відлученні від свиноматок ліпофлоку 

збільшує у крові кількість Т- і В-лімфоцитів й підвищує їх функціональну активність. 

У плазмі крові поросят контрольної групи на тлі стресу збільшувався вміст 

ГПЛ на 4-ту (р<0,05) і 7-му доби (р<0,01) після відлучення (табл. 3.43). 

Парентеральне введення поросятам препарату «Ліпофлок» зменшило (р<0,05), 

порівняно з контролем, вміст ГПЛ у плазмі крові на 4-ту і на 7-му доби після 

відлучення, а вміст ТБК-активних продуктів –– на 4-ту добу після відлучення. 

Таблиця 3.43 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (M±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до  

відлучення 

після відлучення 

4 доба 7 доба 

ГПЛ, ОД Е/мл 
к 0,95± 

0,03 

1,05±0,03
o
 1,08±0,01

oo 

д 0,97±0,01* 0,94±0,06* 

ТБК-активні 

продукти, нмоль/мл 

к 4,34± 

0,12 

4,62±0,08 4,55±0,13 

д 4,29±0,10* 4,24±0,13 

 

Введення препарату «Ліпофлок» спричинило тенденцію до зростання ГП 

активності й вмісту ВГ у крові поросят дослідної групи, порівняно до контрольної, 

що свідчить про стимулювальний його вплив на глутатіонову ланку САЗ (табл. 3.44). 

Таблиця 3.44 

Глутатіонпероксидазна активність та вміст відновленого глутатіону в крові 

поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до 

відлучення 

після відлучення 

4 доба 7 доба 

ГП активність в плазмі, 

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 0,39± 

0,03 

0,39±0,03 0,40±0,04 

д 0,41±0,03 0,43±0,03 

ВГ в еритроцитах, 

мкмоль/мл 

к 0,98± 

0,08 

1,06±0,11 1,21±0,12 

д 1,23±0,15 1,47±0,14 
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Як свідчать отримані результати (табл. 3.45), вміст вітамінів А та Е в 

сироватці крові поросят дослідної групи після відлучення збільшувався. Проте лише 

на 4-ту добу після відлучення, порівняно з контролем, різниця у вмісті вітаміну А у 

крові поросят дослідної групи була вірогідною. Очевидно, на зменшення вмісту 

ГПЛ й ТБК-активних продуктів у плазмі крові поросят дослідної групи вплинули 

вітаміни А і Е у складі препарату «Ліпофлок».  

Таблиця 3.45 

Вміст вітамінів А і Е в сироватці крові поросят (Мm; мкг/мл; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

до відлучення 
після відлучення 

4 доба 7 доба 

Вітамін А 
к 0,25± 

0,02 

0,22±0,04 0,29±0,02 

д 0,32±0,01* 0,32±0,01 

Вітамін Е 
к 2,30± 

0,11 

2,46±0,22 2,57±0,29 

д 2,70±0,13 2,79±0,05 

 

Ін’єкції поросятам препарату «Ліпофлок» позитивно вплинули на їх 

середньодобові прирости (табл. 3.46). Так, у кінці досліду маса тіла, приріст маси 

тіла та середньодобові прирости поросят дослідної групи відповідно на 8,9 (р<0,05), 

21,1 (р<0,01) і 17,6 % (р<0,01) перевищували показники контрольної групи. 

Таблиця 3.46 

Маса тіла та середньодобові прирости поросят (Мm; n=9) 

Показники 
Групи тварин 

к д 

Маса тіла на початку досліду, кг 6,300,14 6,420,14 

Маса тіла в кінці досліду, кг 9,900,26 10,780,25* 

Приріст маси тіла за 21 добу досліду, кг 3,600,19 4,360,15** 

Середньодобовий приріст, кг 0,170,008 0,200,007** 

% до контролю 100 117,6 
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Отримані результати свідчать про те, що компоненти препарату «Ліпофлок» 

регулюють процеси лейко- та гемопоезу, підвищують інтенсивність фагоцитозу і 

функціональну активність лімфоцитів, сприяють зростанню ЛАСК та БАСК й 

зниженню процесів ПОЛ, активують ензимну і неензимну ланки САЗ, виявляють 

стимулювальний вплив на захисні реакції в організмі поросят при відлученні.  

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що відлучення поросят від свиноматок призводить до 

збільшення у крові кількості лімфоцитів та зменшення кількості еозинофілів і 

сегментоядерних нейтрофілів (р<0,05–0,01). Введення поросятам препарату 

«Ліпофлок» викликає збільшення у крові кількості лейкоцитів і еритроцитів (р<0,05) 

на 4-ту й 7-му доби після відлучення, концентрації гемоглобіну — на 4-ту добу 

(р<0,05) та вмісту загального протеїну — на 7-му добу (р<0,05) після відлучення. 

2. Відлучення від свиноматок призводить до зниження БАСК й викликає 

підвищення рівня ЦІК у крові поросят контрольної групи. Парентеральне введення 

препарату «Ліпофлок» спричиняє підвищення у поросят ФА нейтрофілів, БАСК і 

ЛАСК та зниження рівня у крові ЦІК (р<0,05) на 4-ту добу після відлучення. За дії 

досліджуваного препарату у крові поросят на 7-му добу після відлучення 

зафіксовано збільшення (р<0,05) ФЧ і ФІ. 

3. Введення поросятам перед відлученням від свиноматок ліпофлоку 

спричиняє збільшення (р<0,05) на 7-му добу після відлучення в їх крові відносної 

кількості Т-лімфоцитів-хелперів і В-лімфоцитів та їх функціональної активності. 

4. Відлучення від свиноматок призводить до збільшення (р<0,05–0,01) вмісту 

ГПЛ у плазмі крові поросят контрольної групи. Ін’єкції поросятам ліпофлоку 

викликають зменшення (р<0,05) вмісту в крові ГПЛ на 4-ту і 7-му доби й  

ТБК-активних продуктів на 4-ту добу після відлучення, а також збільшення у цей 

період вмісту вітаміну А (р<0,05). 

5. Введення препарату «Ліпофлок» сприяло зростанню на 17,6 % 

середньодобових приростів у поросят дослідної групи, порівняно з контролем. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [123, 127, 336, 583, 597, 598, 604, 610].  


