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3.6. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів, активність 

системи антиоксидантного захисту та гістоморфометричні зміни в органах і 

тканинах поросят при відлученні й за дії препарату «Інтерфлок» 

 

Організм відлучених поросят перебуває під впливом багатьох чинників 

екзогенного й ендогенного походження, які призводять до оксидативного стресу, 

проявом якого є накопичення продуктів ПОЛ у крові та тканинах. У результаті 

цього виникають порушення у функціонуванні органів, зміни їх бар’єрної, 

рецепторної та каталітичної функцій, ушкодження структур біологічних мембран і 

біомолекул, що спричиняє дестабілізацію гомеостазу й розвиток захворювань [463]. 

Імунна система тварин поліморфологічна й об’єднує цілі системи, органи, 

скупчення лімфоїдних тканин та клітини, які беруть кооперативну участь у процесах 

імунного захисту [451]. Дослідження будови і функціонування органів імуногенезу 

у поросят, які одночасно виконують кровотворну й імунну функцію, 

характеризуються фундаментальною та прикладною актуальністю, адже є основою 

для створення ефективних імунокоригуючих й імуностимулювальних препаратів 

[646]. Зміни у діяльності органів імунної системи відповідно викликають порушення 

у формуванні основних механізмів імунної відповіді, що призводить до зниження 

імунобіологічної реактивності, виникнення імунопатологій та імунодефіцитів. 

Враховуючи вищесказане, метою даного етапу роботи було вивчення стану 

САЗ в окремих органах і тканинах відлучених поросят й гістоморфометричної 

характеристики лімфатичних вузлів за дії препарату «Інтерфлок», що містить у 

своєму складі вітаміни А, D3, Е, інтерферон та Селен. 

Дослідження гомогенатів кісткового мозку, селезінки, тимуса, лімфовузлів, 

печінки, підшлункової залози і легень поросят контрольної групи показали, що після 

відлучення процеси ПОЛ найінтенсивніше відбувались у тимусі, лімфовузлах, 

печінці та підшлунковій залозі, про що свідчить у 1,5–2,7 разу більший в них вміст 

ТБК-активних продуктів, ніж у кістковому мозку, селезінці та легенях (табл. 3.47). 

Найменший вміст цих мембран-альтеруючих продуктів ПОЛ зафіксовано у 

кістковому мозку, селезінці й легенях, незважаючи на те, що легені безпосередньо 
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піддаються дії ініціатора окиснення — Оксигену [62]. Очевидно, різниці у вмісті 

ТБК-активних продуктів у тканинах вказаних органів зумовлені активністю в них 

ензимів САЗ. Водночас введення препарату «Інтерфлок» викликало зменшення їх 

вмісту в печінці й підшлунковій залозі поросят відповідно на 30,3 і 32,5 % (р<0,05). 

Це свідчить про інгібуючий вплив препарату на інтенсивність ПОЛ у тканинах 

вказаних органів, який, ймовірно, зумовлений наявними у його складі вітамінами А і 

Е та Селеном. У печінці не лише посилено утворюються ТБК-активні продукти, але 

й синтезуються ензими САЗ, продукується 90 % загального вмісту в організмі 

глутатіону [1388]. Зменшення вмісту ТБК-активних продуктів у печінці поросят 

після відлучення, очевидно, пов’язано з активацією компонентами інтерфлоку 

синтезу ензимних і неензимних антиоксидантів. 

Таблиця 3.47 

Вміст ТБК-активних продуктів у органах і тканинах поросят  

(Мm; нмоль/г тканини; n=3) 

Тканини 
Групи тварин 

к д 

Кісткового мозку 24,720,94 23,570,83
 

Селезінки 24,611,62 19,842,19 

Тимуса 66,351,64 58,123,09
 

Шийних лімфовузлів 56,342,19 50,392,92 

Печінки 56,208,73 39,143,86*
 

Підшлункової залози 53,102,85 35,823,81*
 

Легень 34,373,12 36,862,94 

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; д — дослідна група, вводили інтерфлок. 

 

Різноманітні стрес-фактори викликають порушення у периферичних органах 

імунної системи, що, передусім, зумовлені змінами в центральній ланці — кістковому 

мозку [550]. У кістковому мозку існує потужний антиоксидантний захист, який 
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забезпечує незначне ушкодження його мембранних структур. Проте за умов стресу в 

кістковому мозку знижується активність ензимів САЗ, збільшується вміст 

прозапальних (ІL-1, ІL3, ІL-6) і протизапальних (ІL-4, ІL-10) цитокінів [489, 637]. 

Введення інтерфлоку сприяло підвищенню (р<0,05) ГП активності у кістковому 

мозку, селезінці й тимусі поросят після відлучення від свиноматок (табл. 3.48). 

Також, порівняно з контролем, у поросят дослідної групи спостерігалась тенденція до 

зростання ГП активності у тканинах шийних лімфовузлів. Ймовірно, підвищення ГП 

активності у цих органах і тканинах відбувається за рахунок наявного у складі 

інтерфлоку Селену, який є кофактором цього ензиму, а також завдяки вітамінам А та 

Е, які сприяють його включенню до активного центру ГП.  

Загалом, введення поросятам досліджуваного препарату підвищує ГП 

активність у вказаних органах і тканинах після відлучення, що створює необхідні 

умови для проліферації та диференціації імунокомпетентних клітин. 

Таблиця 3.48 

Глутатіонпероксидазна активність в органах і тканинах поросят  

(Мm; нмоль GSH/хв•мг протеїну; n=3) 

Тканини 
Групи тварин 

к д 

Кісткового мозку 1,490,06 1,840,07* 

Селезінки 1,170,02 1,330,03* 

Тимуса 1,310,03 1,510,05* 

Шийних лімфовузлів 3,390,09 3,670,11 

Печінки 1,860,03 1,740,05 

Підшлункової залози 1,180,01 1,270,03*
 

Легень 1,110,05 0,980,05
 

 

Введення інтерфлоку спричинило підвищення (р<0,05) після відлучення ГП 

активності у підшлунковій залозі поросят, що свідчить про посилення її 

функціональної активності, очевидно, за дії Селену і вітамінів А, D3 та Е.  
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Метаболічна відповідь клітин на дію зовнішніх чинників залежить від їх 

окисно-відновного стану, який шляхом варіабельності рівня відновлення 

низькомолекулярних сполук і протеїнів (тіоредоксину та глутатіону), здатний 

впливати на формування адаптивних реакцій [285]. Наведені у таблиці 3.49 дані 

вказують на те, що ін’єкції препарату «Інтерфлок» викликають тенденцію до 

збільшення вмісту ВГ у селезінці, печінці й підшлунковій залозі, а також у тимусі та 

лімфовузлах поросят дослідної групи після відлучення. Можна припустити, що 

збільшення вмісту ВГ у тканинах вказаних органів поросят є компенсаторним 

механізмом захисту від дії пероксидів. 

Таблиця 3.49 

Вміст відновленого глутатіону в органах і тканинах поросят  

(Мm; мкмоль/г тканини; n=3) 

Тканини 
Групи тварин 

к д 

Кісткового мозку 0,420,05 0,570,08 

Селезінки 0,890,03 1,120,09 

Тимуса 0,830,02 0,920,06 

Шийних лімфовузлів 0,700,04 0,820,09 

Печінки 2,680,06 3,020,18 

Підшлункової залози 1,340,09 1,600,16 

Легень 0,530,04 0,560,02
 

 

Аналіз гістоморфометричної структури шийних лімфовузлів показав 

(табл. 3.50), що, порівняно з контролем, у поросят дослідної групи після відлучення 

виявлено менші (p<0,05–0,001) ширину, діаметр і об’єм лімфатичних фолікулів, 

водночас — більші (p<0,05–0,01) ширину, діаметр та об’єм світлових центрів у 

лімфовузлах. При цьому в поросят контрольної групи у корковій і мозковій речовині 

лімфовузла після відлучення спостерігалась істотно менша кількість лімфоцитів, 

вони нерівномірно розміщувались з світлими зонами, фолікули були збільшені у 

розмірах, відзначалась деструкція основної маси лімфатичних фолікулів.  
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Таблиця 3.50 

Гістоморфометричні дослідження шийних лімфовузлів поросят (Мm; n=3) 

Показники 
Групи тварин 

к д 

Довжина лімфатичних фолікулів, мкм 69,371,82 62,902,45 

Ширина лімфатичних фолікулів, мкм 47,301,42 34,431,01*** 

Діаметр лімфатичних фолікулів, мкм 58,092,16 46,801,72* 

Об’єм лімфатичних фолікулів, тис./мкм
3
 68,105,26 40,502,95* 

Довжина світлових центрів лімфатичних фолікулів, мкм 25,863,27 33,671,52 

Ширина світлових центрів лімфатичних фолікулів, мкм 16,031,71 33,172,51** 

Діаметр світлових центрів лімфатичних фолікулів, мкм 20,972,79 31,402,41* 

Об’єм світлових центрів лімфатичних фолікулів, тис./мкм
3
 5,730,38 19,202,17** 

Довжина лімфатичних ядер, мкм 5,900,15 5,800,23 

Ширина лімфатичних ядер, мкм 5,400,17 5,600,26 

Діаметр лімфатичних ядер, мкм 5,670,39 5,730,29 

Об’єм лімфатичних ядер, мкм
3
 84,635,93 82,909,70 

Товщина капсули, мкм 16,731,47 16,271,69 

1
6

3
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Таким чином, отримані результати свідчать про те, що введення поросятам 

компонентів препарату «Інтерфлок» перешкоджало зменшенню щільності 

розміщення лімфоцитів у лімфоїдній тканині, лімфоцити рівномірно розміщувались 

по всій поверхні коркової речовини, у крайніх та проміжних коркових синусах й в 

мозковій речовині лімфатичного вузла. На відсутність патологічних процесів у 

організмі поросят дослідної групи в умовах відлучення від свиноматок вказують 

менші, порівняно з контролем, розміри лімфатичних фолікулів у лімфовузлах. 

Імунна система надзвичайно чутлива до дії екзо- і ендогенних чинників й 

здатна однією з перших на них реагувати [434]. У зв’язку з цим природно, що за дії 

інтерфлоку в організмі поросят в умовах після відлучення від свиноматок відбулись 

зміни у функціонуванні окремих органів і змінилась їх відносна маса (табл. 3.51). 

Так, маса селезінки у поросят дослідної групи була відповідно на 34 % (р<0,05), а 

тимуса на 44,5 % (р<0,05) більшою, ніж їх маса у поросят контрольної групи. 

Таблиця 3.51 

Маса внутрішніх органів поросят (Мm; г; n=3) 

Органи 
Групи тварин 

к д 

Селезінка 7,440,49 9,970,45* 

Тимус 1,910,14 2,760,15* 

Печінка 160,118,69 166,954,85 

Підшлункова залоза 6,410,56 5,890,35 

Легені 92,862,89 100,654,46 

 

Введення препарату «Інтерфлок» сприяло збільшенню маси тіла поросят 

дослідної групи у 42-добовому віці на 5,2 %, порівняно з контролем (табл. 3.52). При 

цьому середньодобові прирости поросят дослідної групи на 15,3 % перевищували 

контроль. Ймовірно, збільшення маси тіла поросят відбувалось за рахунок наявних у 

складі інтерфлоку вітамінів А, D3, Е і Селену, які не лише володіють 

антиоксидантною та імуномодулюючою дією, але й регулюють метаболічні процеси 

в організмі, що відповідно підвищує засвоєння поживних речовин і стимулює ріст. 
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Таблиця 3.52 

Маса тіла і середньодобові прирости поросят (Мm; n=5) 

Показники 
Групи тварин 

к д 

Маса тіла поросят у 27-добовому віці, кг 7,06±0,46 6,90±0,33 

Маса тіла поросят у 42-добовому віці, кг 10,30±0,37 10,84±0,45 

Приріст маси тіла поросят, кг 3,24±0,25 3,74±0,36 

Середньодобовий приріст, кг 0,216±0,017 0,249±0,024 

% до контролю 100 115,3 

 

За результатами експериментальних досліджень виявлено позитивний вплив 

парентерального введення препарату «Інтерфлок» на активність глутатіонової ланки 

САЗ в організмі поросят після відлучення від свиноматок. Введення досліджуваного 

препарату виявило стимулювальний вплив на морфофункціональні характеристики 

окремих органів і тканин у відлучених поросят й сприяло збільшенню їх маси тіла. 

ВИСНОВКИ 

1. Констатовано, що вміст ТБК-активних продуктів у тимусі, лімфовузлах, 

печінці й підшлунковій залозі поросят контрольної групи в умовах після відлучення 

був більший, ніж у кістковому мозку, селезінці та легенях.  

2. Встановлено зменшення (p<0,05) вмісту ТБК-активних продуктів у печінці 

та підшлунковій залозі й підвищення (p<0,05) ГП активності у кістковому мозку, 

селезінці, тимусі та підшлунковій залозі поросят після відлучення від свиноматок за 

введення препарату «Інтерфлок». 

3. За дії інтерфлоку в шийних лімфовузлах поросят дослідної групи, порівняно 

з контролем, зменшились (p<0,05–0,001) ширина, діаметр і об’єм лімфатичних 

фолікулів та збільшились (p<0,05–0,01) ширина, діаметр й об’єм світлових центрів. 

4. Введення препарату «Інтерфлок» сприяло збільшенню у поросят маси 

селезінки і тимуса (p<0,05) й підвищенню на 15,3 % їх середньодобових приростів. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [576, 591, 598].  
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3.7. Стан метаболізму та імунна відповідь організму поросят при 

відлученні у 60-добовому віці й за впливу препарату «Цивітар» 

 

На невеликих свинокомплексах і фермерських господарствах, у зв’язку з 

відсутністю кормів власного виробництва й необхідністю придбання широкого 

асортименту спеціальних комбікормів і добавок для різних вікових груп поросят, з 

метою економії ресурсів зазвичай надається перевага їх відлученню у 60-добовому 

віці. Традиційно вважається, що у цьому віці поросята легше переносять відлучення, 

є більш стійкими до дії стрес-чинників, менше хворіють. За даними [314], відлучення 

поросят у 60-добовому віці, порівняно з 40-добовим, супроводжується посиленою 

секрецією кортикостероїдів і потребує застосування адекватних методів корекції. 

Сучасна профілактика та фармакотерапія стресу заснована на пріоритетному 

застосуванні, передусім, депримуючих засобів, незважаючи на те, що більшість з 

них пригнічують окремі ланки природної резистентності, таким чином, підсилюючи 

індуковану стресом імуносупресію [355]. Альтернативою в аспекті профілактики 

стресу може бути застосування комплексу вітамінів А, D3, Е. Амінокислота  

L-аргінін підвищує активність макрофагів, натуральних кілерів і лімфокінактивованих 

Т-лімфоцитів [31]. Вираженим захисним впливом за умов дії стрес-чинників володіє 

Цинк, шляхом заміщення хімічно активних іонів Феруму та Купруму в протеїнах і 

ліпідах, він перешкоджає утворенню АФО [1275]. На відміну від Цинку, вплив  

L-аргініну на організм сільськогосподарських тварин практично не вивчено, 

зустрічаються поодинокі експерименти на лабораторних тваринах, що зумовлює 

доцільність проведення досліджень такого плану на поросятах. 

Враховуючи зміни, які відбуваються в організмі поросят за умов відлучення 

від свиноматок, даний етап роботи було присвячено вивченню впливу препарату 

«Цивітар», що містить вітаміни А, D3, Е, L-аргінін і Цинк, на інтенсивність 

метаболічних процесів й імунну функцію в організмі поросят після відлучення. 

Аналіз лейкограми крові свідчить (табл. 3.53), що відлучення у 60-добовому 

віці призводить до зменшення (р<0,05) кількості паличкоядерних нейтрофілів у 

крові поросят контрольної групи на 10-ту добу після відлучення.   
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Таблиця 3.53 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові поросят  

(Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 8,00± 

1,04 

7,05±0,39 7,12±0,31 6,33±0,27 

д 7,06±1,28 6,18±0,41 5,70±0,10 

Паличкоядерні 

нейтрофіли,  

% 

к 
6,00± 

0,58 

4,33±0,88 3,67±1,20 3,00±0,37
о 

д 5,00±1,15 3,67±0,33 5,00±1,15 

Сегментоядерні 

нейтрофіли,  

% 

к 
25,00± 

2,08 

22,33±1,20 29,33±2,18 31,33±2,03 

д 29,67±1,45* 26,67±1,76 27,00±1,53 

Еозинофіли, 

% 

к 3,67± 

0,33 

4,33±0,33 4,00±0,57 4,00±0,58 

д 3,67±1,20 4,33±0,33 5,33±0,33 

Лімфоцити, 

% 

к 62,00± 

1,15 

64,67±0,88 59,33±3,28 58,67±3,48 

д 58,00±1,73* 62,00±1,53 58,67±2,40 

Моноцити, 

% 

к 2,67± 

0,33 

3,33±0,33 2,67±0,33 2,67±0,33 

д 2,67±0,33 3,00±0,10 3,33±0,33 

ЛІ 
к 1,97± 

0,13 

2,37±0,09 1,78±0,27 1,74±0,24 

д 1,64±0,16* 2,04±0,15 1,85±0,20 

 

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 цивітар.  
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Кількість сегментоядерних нейтрофілів у крові поросят контрольної групи на 

1-шу добу після відлучення була на 2,7 % більшою, а кількість лімфоцитів меншою, 

ніж у період до відлучення. Стосовно лейкоцитів, слід зазначити, що відлучення від 

свиноматок, а також введення поросятам комплексного ліпосомального препарату 

суттєво не вплинуло на їх відносну кількість у крові. Введення препарату «Цивітар» 

на 1-шу добу після відлучення викликало зменшення на 6,7 % кількості лімфоцитів 

(р<0,05) і збільшення на 7,3 % сегментоядерних нейтрофілів (р<0,05) у крові 

поросят дослідної групи, порівняно з контрольною. Зміни у співвідношенні окремих 

видів лейкоцитів вказують на підвищення за дії компонентів досліджуваного 

препарату адаптивно-захисних реакцій організму поросят у відповідь на дію стресу. 

Зменшення кількості лімфоцитів у крові поросят дослідної групи певною мірою 

було відносним, оскільки пов’язане зі збільшенням кількості клітин нейтрофільного 

ряду, ймовірно, за дії наявного у складі препарату Цинку. У літературі є 

повідомлення [73, 184, 688], що існує функціональний зв’язок між Цинком і 

секреторним матеріалом нейтрофільних гранулоцитів крові.  

За співвідношенням у крові кількості лімфоцитів і нейтрофілів зазвичай 

судять про стадію стрес-реакції в організмі тварин. Так, на 1-шу добу зафіксовано 

збільшення, а на 5- та 10-ту доби у поросят контрольної групи і на 1-шу добу після 

відлучення у поросят дослідної групи (р<0,01) — зменшення ЛІ. Зменшення ЛІ 

вказує на пригнічення гуморального й активацію клітинного специфічного і 

неспецифічного імунного захисту організму поросят. У наступні періоди досліджень 

у поросят дослідної групи ЛІ наближався до рівня перед відлученням, що, очевидно, 

зумовлено коригуючою дією компонентів препарату «Цивітар». 

Отримані результати свідчать, що відлучення поросят від свиноматок у  

60-добовому віці впливає на гематологічні показники (табл. 3.54). Так, на 1-шу добу 

після відлучення, порівняно з періодом до відлучення, у крові поросят контрольної 

групи на 10,5 % зменшилась (р<0,05) величина гематокриту, а на 1-шу (р<0,5) та  

10-ту доби (р<0,05) після відлучення на 11 % — кількість еритроцитів, що може 

вказувати на порушення процесу утворення еритроцитів і зміну їх якісних 

характеристик.  
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Таблиця 3.54 

Гематологічні показники у поросят (М±m; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Еритроцити, Т/л 
к 6,26± 

0,20 

5,57±0,26 5,84±0,24 5,57±0,14
о
 

д 5,83±0,51 6,19±0,48 6,01±0,29 

Гемоглобін,  

г/л 

к 84,90± 

2,69 

81,13±4,15 81,88±1,68 83,96±6,25 

д 77,07±2,90 90,84±2,49* 86,79±2,32 

Гематокрит, 

л/л 

к 0,38± 

0,01 

0,34±0,01
о
 0,39±0,004 0,36±0,01 

д 0,33±0,003 0,42±0,01* 0,39±0,004* 

СОЕ, 

фл 

к 60,01± 

1,06 

61,91±2,42 68,07±3,16 65,42±1,78 

д 63,41±2,38 68,90±4,11 64,42±2,61 

ВГЕ, 

фмоль 

к 0,85± 

0,03 

0,91±0,04 0,88±0,05 0,95±0,05 

д 0,93±0,02 0,92±0,04 0,91±0,03 

СКГЕ, 

ммоль/л 

к 14,06± 

0,49 

14,25±0,69 12,84±0,30 14,29±0,96 

д 14,58±0,19 13,30±0,99 13,96±0,25 

КП 
к 0,90± 

0,03 

0,98±0,04 0,94±0,06 1,00±0,06 

д 0,99±0,02 0,98±0,04 0,96±0,03 

1
6
9
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Дослідження концентрації гемоглобіну в крові поросят контрольної групи 

свідчить про тенденцію до її зменшення на 1-шу й 5-ту доби після відлучення, що, 

ймовірно, зумовлено пригніченням гемоглобінсинтезувальної функції кісткового 

мозку. У отриманих ефектах ключову роль відіграє активація процесів ПОЛ, які 

модифікують структуру мембранних протеїнів еритроцитів й погіршують їх 

функціональну активність [1010, 1110]. Введення препарату «Цивітар» спричинило 

тенденцію до збільшення у крові поросят кількості еритроцитів на всіх стадіях 

досліджень, концентрації гемоглобіну на 5-ту добу, а величини гематокриту на 5- і 

10-ту доби після відлучення (р<0,05), порівняно з контролем. Ці дані свідчать про 

стимулювальний вплив досліджуваного препарату на газотранспортну функцію 

крові поросят, адже відомо, що еритроцити завдяки гемоглобіну беруть участь у 

перенесенні Оксигену. 

У клінічній практиці для оцінки співвідношення еритроцитів і насичення їх 

гемоглобіном прийнято визначати індекси червоної крові. З наведених у таблиці 

даних видно, що введення поросятам препарату «Цивітар», порівняно з контролем, 

спричинило тенденцію до збільшення середнього об’єму еритроцитів і насичення їх 

гемоглобіном (ВГЕ) на 1-шу та 5-ту доби після відлучення. 

Обмін протеїну в організмі є інтегруючою ланкою, відповідальною за 

гомеостаз, оскільки внутрішньоклітинна відповідь на дію екзогенних чинників 

здійснюється за участю протеїнів [674]. Вміст загального протеїну і співвідношення 

його фракцій у сироватці крові характеризують ступінь реактивності, дозволяють 

оцінити стан обміну протеїнів і рівень їх синтезу в організмі [820]. Отримані 

результати свідчать, що відлучення від свиноматок у 60-добовому віці спричиняє 

тенденцію до зменшення у сироватці крові поросят контрольної групи вмісту 

загального протеїну (табл. 3.55). Важливим аспектом є дослідження протеїнового 

спектру сироватки крові, який характеризує функціональний стан органів і систем. 

У крові поросят контрольної групи на 5- та 10-ту доби після відлучення зафіксовано 

більший вміст альбумінів і менший глобулінів (р<0,05). При цьому зменшення 

вмісту глобулінів у крові поросят на 5- і 10-ту доби після відлучення відбувалось за 

рахунок α-глобулінів (р<0,05), а на 10-ту добу — за рахунок γ-глобулінів (р<0,01).  
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Таблиця 3.55 

Вміст протеїну та співвідношення його фракцій у сироватці крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальний протеїн,  

г/л 

к 60,98± 

1,24 

58,68±1,12 58,55±2,15 59,44±1,05 

д 58,88±0,57 61,15±0,96 61,01±0,98 

Альбуміни, 

% 

к 33,67± 

0,99 

39,33±2,96 38,47±0,72
о
 42,87±2,40

о
 

д 37,90±1,19 39,63±1,99 34,50±1,21* 

Глобуліни, 

% 

к 66,23± 

1,03 

60,67±2,96 61,53±0,72
о
 57,13±2,40

о
 

д 62,10±1,19 60,37±1,99 65,50±1,21* 

α-глобуліни, 

% 

к 26,22± 

0,83 

19,10±3,31 19,87±1,85
о
 20,77±1,30

о
 

д 19,90±1,80 15,63±1,72 22,47±1,42 

β-глобуліни, 

% 

к 18,87± 

1,18 

20,80±1,15 20,0±2,73 21,43±1,89 

д 19,0±2,39 19,43±1,87 22,07±0,55 

γ-глобуліни, 

% 

к 21,28± 

0,75 

20,77±0,47 21,67±1,75 14,93±1,09
оо

 

д 23,20±3,51 25,30±0,15 20,97±2,68 

А/Г 
к 

0,51 
0,65 0,62 0,75 

д 0,61 0,66 0,53 

1
7

1
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Зміни вмісту окремих фракцій протеїнів у крові поросят, ймовірно, пов’язані з 

напруженням обмінних процесів у організмі. Незначний вміст у крові поросят 

контрольної групи α-глобулінів, основу яких складають α2-макроглобулін і 

гаптоглобін, призводить до гальмування оксидазної активності й окиснення 

аскорбінової кислоти та активації процесів ПОЛ [371]. При цьому зменшення у 

сироватці крові поросят контрольної групи вмісту загального протеїну й  

γ-глобулінів свідчить про сповільнення процесів синтезу протеїнів, транспортування 

поживних речовин до клітинних структур і зниження захисту організму від 

екзогенних факторів, внаслідок пригнічення синтезу Ig. 

Введення поросятам препарату «Цивітар» викликало тенденцію до збільшення 

у сироватці крові вмісту загального протеїну впродовж досліджень. Аналіз 

протеїнограми поросят дослідної групи свідчить, що, порівняно з контролем, на  

10-ту добу після відлучення зменшився (р<0,05) вміст у сироватці крові альбумінів та 

збільшився (р<0,05) — глобулінів. Збільшення вмісту глобулінів у сироватці крові 

поросят дослідної групи в основному відбувалось за рахунок фракції  

γ-глобулінів, що вказує на стимулювальний вплив чинників препарату на гуморальну 

ланку імунної відповіді організму поросят за умов відлучення від свиноматок. 

Протеїновий коефіцієнт — співвідношення альбумінів до глобулінів (А/Г) у 

сироватці крові поросят контрольної групи після відлучення зростав, а у поросят 

дослідної групи наближався до періоду перед відлученням. Ці дані свідчать про 

нормалізуючий вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну та Цинку в складі цивітару на 

співвідношення окремих фракцій протеїнів у крові поросят після відлучення. 

Ступінь ендогенної інтоксикації в організмі поросят після відлучення 

оцінювали за вмістом у сироватці крові МСМ та активністю амінотрансфераз 

(табл. 3.56). На всіх стадіях досліджень у крові поросят контрольної групи було 

зафіксовано більший (р<0,05–0,01), ніж у період до відлучення, вміст МСМ. 

Підвищення рівня МСМ у крові характерне для стресу й імунодепресивних станів і 

спостерігається за патологічних процесів, які супроводжуються ендогенною 

інтоксикацією [947]. Введення препарату «Цивітар» спричинило тенденцію до 

зменшення вмісту МСМ у крові поросят на 1-шу та 5-ту доби після відлучення. 
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Таблиця 3.56 

Вміст молекул середньої маси та активність ензимів переамінування у сироватці крові поросят  

(Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

МСМ, 

ум. од. 

к 0,158± 

0,007 

0,214±0,008
оо

 0,222±0,014
о
 0,200±0,003

оо
 

д 0,211±0,006 0,216±0,007 0,206±0,017 

АлАТ, 

мккат/л 

к 0,16± 

0,009 

0,19±0,009 0,20±0,016 0,21±0,009
о
 

д 0,15±0,009* 0,14±0,016 0,17±0,016 

АсАТ, 

мккат/л 

к 0,18± 

0,009 

0,22±0,009
о
 0,24±0,019

о
 0,22±0,016 

д 0,17±0,016 0,18±0,009* 0,20±0,016 

Коефіцієнт  

Де-Рітіса 

к 
1,11 

1,15 1,24 1,09 

д 1,13 1,26 1,17 

1
7
3
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Отримані дані свідчать про вплив компонентів цивітару на відновлення в 

організмі поросят після відлучення гомеостазу й посилення анаболічних процесів, 

внаслідок зниження стимульованої за дії стресу активності ендопептидаз. 

Важливу роль у метаболізмі амінокислот відіграють трансамінази. Ці ензими 

беруть участь в обміні протеїнів і підтриманні гомеостазу в організмі [800]. Аналіз 

представлених у таблиці даних свідчить, що відлучення у 60-добовому віці 

призводить до підвищення (р<0,05) активності трансаміназ у сироватці крові 

поросят контрольної групи: АлАТ на 10-ту добу, а АсАТ на 1-шу і 5-ту доби після 

відлучення. Підвищення в умовах відлучення активності трансаміназ у крові 

поросят контрольної групи може вказувати на наявність в організмі цитолітичних 

процесів, які супроводжуються ушкодженням плазматичних мембран. Введення 

поросятам препарату «Цивітар» знижувало активність ензимів переамінування до 

рівня перед відлученням. При цьому у сироватці крові поросят дослідної групи 

активність АлАТ на 1-шу добу, а АсАТ на 5-ту добу після відлучення була 

відповідно в 1,27 і в 1,33 разу нижчою (р<0,05), ніж у контролі. Зниження активності 

даних ензимів за введення чинників препарату свідчить про нормалізацію 

метаболічних процесів у організмі поросят за умов відлучення від свиноматок.  

Коефіцієнт Де-Рітіса дещо зростав на 5-ту добу після відлучення як у поросят 

контрольної, так і у поросят дослідної групи, проте, залишався у межах норми. 

Починаючи з 10-тої доби після відлучення цей показник у поросят обох груп 

наближався до рівнів, зафіксованих на початку досліджень.  

З наведених у таблиці 3.57 даних бачимо, що у поросят дослідної групи у всі 

періоди після відлучення від свиноматок ФА нейтрофілів крові була вищою, ніж у 

контролі, а вірогідні різниці зафіксовано на 5- (р<0,01) та 10-ту (р<0,05) доби після 

відлучення. Крім цього, у крові поросят дослідної групи на 1-шу та 10-ту доби після 

відлучення спостерігалась тенденція до зростання ФІ, а на 10-ту добу після 

відлучення відбувалось збільшення ФЧ (р<0,05), що свідчить про вплив компонентів 

досліджуваного імунотропного препарату на число активних гранулоцитів, які 

безпосередньо беруть участь у фагоцитозі.   
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Таблиця 3.57 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові поросят (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ФА,  

% 

к 45,00 

0,58 

44,330,88 43,330,88 46,000,58 

д 46,330,88 50,001,15** 50,330,88* 

ФІ,  

од. 

к 6,81 

0,34 

6,530,24 7,670,39 7,090,36 

д 7,250,31 7,670,26 7,830,42 

ФЧ,  

од. 

к 3,07 

0,18 

2,900,15 3,330,23 3,270,18 

д 3,370,20 3,830,12 3,930,14* 

 

Природну резистентність організму в сучасній імунології трактують як 

«ефекторну ланку імунітету». Клітинні фактори об’єднують мікрофаги і макрофаги, 

які у поєднанні з гуморальними факторами знищують об’єкти фагоцитозу [281]. 

Дослідження системи мононуклеарів свідчить, що на 5- і 10-ту доби після 

відлучення у крові поросят контрольної групи зменшується (р<0,05) відсоток 

фагоцитуючих моноцитів (табл. 3.58). На 5-ту добу після відлучення у крові поросят 

цієї групи збільшився (р<0,01) відсоток нефагоцитуючих моноцитів, а в усі 

досліджувані періоди (р<0,05–0,01) — фагоцитуючих макрофагів. Збільшення 

кількості макрофагів у крові поросят відповідно вплинуло на ПМТМ і на 5- та 10-ту 

доби після відлучення спричинило його вірогідне зростання. Водночас введення 

препарату «Цивітар» на 10-ту добу після відлучення викликало збільшення (р<0,05) 

у крові поросят кількості фагоцитуючих моноцитів, а на 5-ту добу стимулювало 

ПМТМ за рахунок збільшення (р<0,05) кількості нефагоцитуючих макрофагів зі 

зменшенням нефагоцитуючих моноцитів (р<0,001). Збільшення у крові поросят 

відсотка фагоцитуючих моноцитів вказує на посилення захисних функцій організму, 

оскільки моноцити є попередниками антигенпрезентуючих клітин. Слід зазначити, 

що кількість фагоцитуючих макрофагів і ФІ у крові поросят дослідної групи на 5- й 

10-ту доби після відлучення переважали контроль.  
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Таблиця 3.58 

Показники макрофагальної трансформації мононуклеарів крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Фагоцитуючі  

моноцити, % 

к 42,00± 

2,31 

38,33±3,28 28,00±2,65
о
 30,67±0,88

о
 

д 36,67±2,85 31,67±2,33 37,00±1,73* 

Фагоцитуючі  

макрофаги, % 

к 20,33± 

1,20 

28,67±0,67
оо

 30,00±1,15
оо

 29,33±1,76
о
 

д 28,33±1,76 31,00±1,53 30,67±2,96 

Нефагоцитуючі 

моноцити, % 

к 30,00± 

1,15 

31,33±3,76 36,67±0,33
оо

 26,33±0,67 

д 29,67±2,19 27,67±0,88*** 23,33±1,33 

Нефагоцитуючі 

макрофаги, % 

к 7,67± 

0,88 

5,00±1,00 6,67±0,67 10,33±0,88 

д 7,33±0,88 12,00±1,00* 10,00±1,00 

ФІ,  

% 

к 62,33± 

1,67 

67,00±2,65 58,00±2,08 62,00±4,36 

д 65,00±3,21 63,33±0,88 69,00±4,04 

ФЧ,  

од. 

к 9,91± 

0,75 

7,70±0,73 8,95±0,75 8,25±0,81 

д 9,31±0,50 9,40±0,42 8,04±0,99 

ПМТМ, 

% 

к 28,00± 

2,00 

33,67±1,67 36,67±1,76
о
 39,67±1,86

о
 

д 35,67±1,20 43,00±0,58* 42,00±2,52 

1
7

6
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Таким чином, проведені дослідження свідчать про підвищення імунного 

потенціалу організму поросят за умов застосування препарату «Цивітар». 

Відлучення від свиноматок спричинило інгібуючий вплив на активність 

гуморальних факторів захисту організму поросят (табл. 3.59). Так, на всіх стадіях 

досліджень БАСК і КАСК у поросят контрольної групи були нижчими (р<0,05–

0,001), ніж до відлучення, що пов’язано з супресивним впливом цього процесу на 

активність гуморальної ланки природної резистентності. Водночас введення 

поросятам препарату «Цивітар» сприяло підвищенню БАСК на 1-шу, 5- й 10-ту доби 

після відлучення відповідно у 7,8 (р<0,05), 23,7 (р<0,01) та 15,4 разу (р<0,01). БАСК 

зумовлена комплексною дією гуморальних факторів захисту, зокрема лізоциму, 

комплементу, Ig, антитіл, IFN [366]. У поросят дослідної групи, порівняно з 

контролем, зафіксовано вищу (р<0,05) ЛАСК на 1-шу та 10-ту доби після 

відлучення. Лізоцим володіє ензимною та муколітичною активністю і відіграє 

важливу роль у неспецифічній резистентності [1131]. З наведених у таблиці даних 

бачимо, що КАСК у поросят дослідної групи на 5-ту добу після відлучення була 

вірогідно вищою, ніж у контролі. При цьому зафіксовано тенденцію до збільшення 

вмісту загальних Ig у сироватці крові поросят на 1-шу та 5-ту доби після відлучення.  

Універсальним механізмом захисту організму є імунні комплекси — 

високомолекулярні протеїнові сполуки, результат специфічної взаємодії антигенів з 

антитілами [450]. Як свідчать отримані дані, відлучення викликає тенденцію до 

збільшення у крові поросят їх вмісту, особливо на 5-ту добу після відлучення, що 

вказує на зростання антигенного навантаження на організм. Введення поросятам 

цивітару сприяло зменшенню вмісту ЦІК у сироватці крові на 5- та 10-ту доби після 

відлучення, що свідчить про ефективніше функціонування системи фагоцитозу і 

комплементу в організмі поросят дослідної групи, порівняно з контролем.  

Загалом, результати досліджень показали, що відлучення у 60-добовому віці 

призводить до зниження показників гуморальної ланки імунної відповіді в організмі 

поросят, а введення препарату «Цивітар» спричинило стимулювальний вплив, 

зумовлений адитивною дією у його складі вітамінів А, D3, Е, L-аргініну й Цинку на 

активність захисних і пристосувальних механізмів. 
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Таблиця 3.59 

Гуморальні фактори природної резистентності організму поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальні 

імуноглобуліни, г/л 

к 12,47± 

0,64 

12,73±2,07 13,20±0,40 11,73±0,33 

д 13,93±0,99 13,47±1,77 11,67±1,05 

БАСК, 

% 

к 47,36 

3,39 

28,031,38
оо

 20,861,66
оо

 30,211,51
оо

 

д 35,811,72* 44,582,98** 45,632,67** 

ЛАСК, 

% 

к 50,00 

1,15 

49,000,48 47,671,45 49,000,48 

д 51,000,48* 51,331,45 51,000,38* 

КАСК, 

од. 

к 0,06 

0,001 

0,050,003
о
 0,030,003

ооо
 0,040,003

оо
 

д 0,040,006 0,040,001* 0,050,003 

ЦІК, 

ммоль/л 

к 63,00 

2,65 

66,334,67 71,332,60 69,004,16 

д 69,664,71 65,002,65 65,663,18 

 

1
7
8
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 Ключовою ланкою специфічного імунітету є розпізнавання і представлення 

антигену Т-лімфоцитам. Як показали проведені дослідження, відлучення поросят від 

свиноматок зменшує число Т-загальних лімфоцитів крові, а на 10-ту добу після 

відлучення їх кількість була на 10 % меншою, ніж до відлучення (табл. 3.60). При 

цьому на 5-ту добу після відлучення у крові поросят контрольної групи зафіксовано 

зменшення кількості Т-загальних лімфоцитів з низькою щільністю рецепторів 

(р<0,05), а також збільшення кількості клітин з середньою (р<0,05) й високою 

щільністю рецепторів (р<0,01), порівняно з періодом до відлучення. На 10-ту добу 

після відлучення у крові поросят контрольної групи зменшилась (р<0,05) кількість  

Т-загальних лімфоцитів з низькою і високою щільністю рецепторів (р<0,05), при 

цьому відбулось збільшення кількості недифенційованих клітин (р<0,05). Слід 

зазначити, що відлучення викликало зменшення (р<0,05) на 10-ту добу в крові 

поросят контрольної групи кількості середньоавідних форм Т-активних лімфоцитів, а 

на 1-шу та 10-ту доби — кількості низькоавідних ТФР-лімфоцитів, що свідчить про 

його імуносупресивний вплив на співвідношення у крові цих популяцій лімфоцитів.  

Таблиця 3.60 

Кількість Т-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові поросят  

(М±m; %; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

1 2 3 4 5 6 

Т-загальні,  

0 

к 52,33± 

2,19 

58,67±0,88 56,67±2,85 62,33±2,03
о
 

д 54,67±2,73 63,33±1,33 58,67±3,18 

3–5 
к 41,00± 

1,73 

34,33±2,18 33,00±2,08
о
 32,67±1,33

о
 

д 35,00±1,53 28,67±0,67 36,00±2,31 

6–10 
к 5,00± 

0,28 

5,67±1,20 7,00±0,58
о
 4,33±0,88 

д 7,33±0,88 5,00±1,53 6,00±1,15 

М 
к 2,50± 

0,50 

1,33±0,33 5,00±0,10
оо

 1,00±0,01
о
 

д 3,00±0,58 3,00±1,53 2,67±1,67 
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продовження табл. 3.60 

1 2 3 4 5 6 

% 
к 47,67± 

2,18 

41,33±0,88 43,33±2,85 37,67±2,03
о
 

д 45,33±2,73 36,67±1,33 44,67±0,33* 

Т-активні,  

0 

к 72,33± 

1,20 

74,67±1,45 75,67±0,67 74,00±1,73 

д 70,33±1,33 73,33±1,45 75,00±2,64 

3–5 
к 22,67± 

1,76 

20,67±1,67 22,00±1,15 24,00±2,08 

д 25,00±2,08 23,67±0,88 23,00±1,53 

6–10 
к 5,00± 

0,58 

4,67±1,20 2,33±1,33 2,00±0,58
о
 

д 3,67±1,20 3,00±0,10 3,00±0,10 

% 
к 27,67± 

1,20 

25,33±1,45 24,33±0,67 26,00±1,73 

д 29,67±1,33 26,67±1,45 21,67±1,20 

Т-хелпери,  

0 

к 68,00± 

1,53 

70,33±2,33 71,67±1,67 74,00±2,00 

д 73,33±1,76 73,67±1,85 71,00±2,64 

3–5 
к 27,33± 

0,67 

19,33±2,03
о
 23,67±1,67 23,33±0,67

о
 

д 22,67±1,76 23,67±2,18 29,33±2,33 

6–10 
к 4,67± 

1,20 

6,00±1,00 3,33±0,88 3,50±0,15 

д 3,33±0,88 2,67±0,67 3,00±0,11 

М 
к 

– 
1,50±0,50 2,00±0,10 – 

д 1,00±0,01 – – 

% 
к 32,00± 

1,53 

29,67±2,33 28,33±1,67 26,00±2,00 

д 26,67±1,76 26,33±1,85 32,33±1,20 

Т-супресори, 

% 

к 15,67± 

2,90 

11,67±2,91 15,00±2,64 21,67±2,73 

д 18,67±4,33 16,33±1,45 22,33±0,88 

ІРІ 

к 2,04± 

0,20 

2,54±0,80 1,89±0,63 1,20±0,73 

д 1,43±0,41 1,61±0,27 1,45±0,30 

РБТЛ 
к 44,33± 

1,76 

42,33±0,88 40,33±2,03 40,00±1,53 

д 46,33±0,88* 42,67±1,85 41,67±2,40 
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Ін’єкції препарату «Цивітар» спричинили збільшення на 4 % відносної 

кількості Т-загальних лімфоцитів у крові поросят дослідної групи на 1-шу добу й 

вірогідне їх зростання на 7 %, порівняно з контролем, на 10-ту добу після 

відлучення. Встановлено збільшення на 1-шу і 5-ту доби після відлучення на 4,3 й 

2,3 % відносної кількості Т-активних лімфоцитів у крові поросят дослідної групи, 

порівняно з контрольною групою. При цьому відносна кількість Т-хелперів у крові 

поросят вказаної групи на 10-ту добу після відлучення збільшувалась, в основному 

за рахунок клітин з низькою щільністю рецепторів. Відносна кількість  

ТФЧ-лімфоцитів у крові поросят дослідної групи на всіх стадіях досліджень після 

відлучення збільшувалась, що призвело до зниження ІРІ. 

Окрім впливу на кількісну характеристику клітинної ланки специфічного 

імунітету, ін’єкції поросятам препарату «Цивітар» підвищили й функціональну 

активність Т-лімфоцитів. Зокрема, на 1-шу добу після відлучення в крові поросят 

дослідної групи збільшилась (р<0,05) здатність Т-лімфоцитів до бластної 

трансформації. Отримані зміни у співвідношенні імунокомпетентних клітин крові 

свідчать, що чинники досліджуваного препарату є активаторами Т-клітинних 

механізмів імунної відповіді в організмі поросят за умов відлучення від свиноматок. 

З даних таблиці 3.61 бачимо, що у крові поросят контрольної групи після 

відлучення від свиноматок, особливо на 5-ту добу, кількість високоавідних форм  

В-лімфоцитів була меншою (р<0,05), ніж до відлучення. Водночас у всі періоди 

після відлучення відносна кількість В-лімфоцитів у крові поросят дослідної групи 

була більшою (р<0,05–0,01), ніж у контролі. Збільшення їх кількості у крові поросят 

на 1-шу добу після відлучення було зумовлене зменшенням кількості 

недиференційованих клітин (р<0,01), на 5-ту добу — збільшенням кількості 

високоавідних (р<0,05), а на 10-ту добу — кількості середньоавідних клітин.  

Таким чином, проведені дослідження свідчать про збільшення після 

відлучення у крові поросят відносної кількості В-лімфоцитів та підвищення їх 

функціональної активності за дії вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і Цинку в складі 

препарату «Цивітар», що відбувалось паралельно зі зростанням вмісту в сироватці 

крові фракції γ-глобулінів.  
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Таблиця 3.61 

Кількість В-лімфоцитів у крові поросят (М±m; %; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ЕАС-РУЛ, 

0 

к 54,67± 

4,37 

56,00±0,58 61,67±1,76 60,33±1,45 

д 49,67±0,88** 51,00±3,00* 58,33±4,37 

3–5 
к 31,00± 

3,05 

30,33±1,85 30,67±1,20 28,67±3,76 

д 36,00±2,08 33,00±0,58 32,00±1,00 

6–10 
к 9,00± 

0,58 

10,00±0,58 6,33±1,85 4,33±0,85 

д 9,00±0,58 8,67±1,76 6,67±0,67 

М 
к 5,33± 

0,88 

3,67±1,45 1,33±0,33
о
 9,00±1,50 

д 5,33±2,33 7,33±1,76* 6,33±1,45 

% 
к 45,33± 

4,37 

44,00±0,58 38,33±1,76 39,67±1,45 

д 50,33±0,88** 49,00±3,00* 45,00±1,15* 

 

Важливе значення у реалізації адаптивних реакцій в організмі у відповідь на 

екстремальний вплив належить стрес-лімітуючій системі NO/L-аргініну. З даних, 

представлених у таблиці 3.62 видно, що на 1-шу й 5-ту доби після відлучення у 

лімфоцитах крові поросят контрольної групи активність сумарної NOS, порівняно з 

періодом до відлучення, підвищилась відповідно в 2,3 (р<0,001) та 1,8 разу (р<0,01), 

а на 10-ту добу зменшилась до рівня, зафіксованого за 2 доби до відлучення. Відомо, 

що підвищення активності NOS залежить від внутрішньоклітинного рівня субстрату 

ензиму — L-аргініну, а активність і-NOS зростає за дії цитокінів, що призводить до 

утворення значних кількостей NO, які інгібують активність ензимів, інтенсифікують 

процеси ПОЛ і викликають ушкодження ДНК. Активація ендотеліальної продукції 

NO захищає від вільнорадикальних процесів, а з експресією і-NOS пов’язана його 

цитотоксична й патофізіологічна дія [1261, 1311]. Зниження активності NOS у 

лімфоцитах крові поросят контрольної групи на останній стадії досліджень свідчить 

про розвиток в організмі адаптивної реакції.  
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Таблиця 3.62 

Активність NO-синтази, аргінази та вміст сечовини у лімфоцитах крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Активність NOS, нмоль 

NADPH/ 

хв•мг протеїну 

к 0,17± 

0,003 

0,39±0,006
ооо

 0,31±0,021
оо

 0,19±0,016 

д 0,36±0,063 0,27±0,030 0,23±0,028 

Активність аргінази, 

мкмоль сечовини/хв•мг 

протеїну 

к 
1,44± 

0,139 

1,38±0,146 2,59±0,063
ооо

 2,64±0,133
оо

 

д 1,45±0,088 1,14±0,103*** 1,23±0,026*** 

Сечовина,  

мкмоль/л 

к 0,53± 

0,056 

1,27±0,306 1,77±0,272
о
 1,49±0,272

о
 

д 1,85±0,306 1,36±0,379 1,04±0,347 

1
8
3
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Введення поросятам препарату «Цивітар» сприяло зниженню на 1-шу і 5-ту 

доби після відлучення активності сумарної NOS у лімфоцитах крові. Отриманий 

ефект можна пояснити інгібуванням за дії L-аргініну в складі препарату активності 

цього ензиму за принципом негативного зворотного зв’язку, внаслідок значного 

збільшення концентрації NO в клітинах за умов стресу [765]. 

Як свідчать отримані результати, у лімфоцитах крові поросят контрольної 

групи, порівняно з періодом до відлучення, зафіксовано збільшення активності 

аргінази на 5- (р<0,001) і 10-ту (р<0,01) доби після відлучення. При цьому в 

лімфоцитах крові поросят дослідної групи у вказані періоди досліджень виявлено 

нижчу (р<0,001) її активність, ніж у контролі. Ці дані вказують на те, що введення 

поросятам препарату «Цивітар» сприяє зниженню надмірної експресії аргінази, 

спричиненої впливом стресу — внаслідок відлучення від свиноматок. 

У всі періоди після відлучення у лімфоцитах крові поросят контрольної групи 

збільшувався вміст сечовини, а на 5- і 10-ту доби різниці були вірогідні (р<0,05). 

Водночас ін’єкції цивітару викликали тенденцію до зменшення вмісту сечовини у 

лімфоцитах крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем, на 5- і 10-ту доби 

після відлучення. Зменшення її вмісту вказує на інгібуючий вплив компонентів 

препарату на аргіназний шлях розщеплення аргініну — продуктами якого є 

сечовина та орнітин. 

Результати проведених досліджень свідчать (табл. 3.63), що відлучення від 

свиноматок призводить до підвищення у крові поросят рівня продуктів ПОЛ. На це 

вказує більший вміст ГПЛ у плазмі крові поросят контрольної групи на 10-ту добу 

(р<0,05) та ТБК-активних продуктів на 5- (р<0,01) і 10-ту (р<0,05–0,01) доби після 

відлучення. Відомо, що активація ПОЛ супроводжується утворенням токсичних 

продуктів, у результаті чого порушується перебіг метаболічних процесів, 

відбувається ушкодження клітинних мембран АФО [399]. Введення поросятам 

дослідної групи за дві доби до відлучення комплексного ліпосомального препарату 

«Цивітар» сприяло зменшенню у крові концентрації продуктів ПОЛ. Так, вміст ГПЛ 

та ТБК-активних продуктів у плазмі крові поросят дослідної групи на 10-ту добу 
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після відлучення від свиноматок був відповідно на 17,1 (р<0,05) і 10,4 % (р<0,05) 

меншим, ніж у поросят контрольної групи.  

Таблиця 3.63 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ГПЛ, 

Од Е/мл 

к 0,89 

0,038 

0,930,038 0,960,023 1,050,029° 

д 0,890,007 0,920,019 0,870,032* 

ТБК-активні 

продукти, нмоль/мл 

к 4,47 

0,103 

4,750,242 5,030,062°° 5,080,118° 

д 4,640,064 4,960,039 4,550,133* 

 

За впливу стресу, спричиненого відлученням від свиноматок, спостерігалось 

зниження (р<0,05) активності СОД в еритроцитах крові поросят контрольної групи 

на 5- і 10-ту доби після відлучення (табл. 3.64). Коригувальний вплив препарату 

«Цивітар» на процеси ПОЛ в організмі поросят можна пояснити комплексною 

адитивною дією жиророзчинних вітамінів А, D3, Е, L-аргініну та Цинку в його 

складі на активність основних ензимів САЗ. Про що вказують вищі, порівняно з 

контролем, активності СОД (р<0,05) і каталази (р<0,01) в еритроцитах крові, а також 

ГП (р<0,05) у плазмі крові поросят дослідної групи на 5-ту добу після відлучення. 

Наявність Цинку в складі досліджуваного ліпосомального препарату, очевидно, 

зумовлювала вищу СОД активність в еритроцитах поросят, адже відомо, що серед 

трьох типів СОД у еукаріот вона представлена Сu, Zn-вмісною формою, тобто Цинк 

необхідний для прояву функціональної активності даного ензиму [791]. Підвищення 

активності антиоксидантних ензимів за дії препарату «Цивітар» сприяло зниженню 

оксидативного стресу, запобігало інтенсифікації вільнорадикальних процесів, що 

відповідно зменшувало накопичення продуктів ПОЛ в організмі поросят у період 

після відлучення від свиноматок.  
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Таблиця 3.64 

Активність ензимів САЗ у крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

плазма 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 0,61 

0,04 

0,540,03 0,580,02 0,640,03 

д 0,590,02 0,650,01* 0,660,03 

еритроцити 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 53,71 

2,23 

49,761,31 51,402,42 54,392,08 

д 51,992,27 55,242,46 56,282,84 

СОД активність, 

ум. од./хв•мг протеїну 

к 28,11 

1,85 

22,361,49 17,651,44° 18,132,01° 

д 23,372,65 23,460,67* 23,041,93 

Каталазна активність,  

ммоль/хв•мг протеїну 

к 1,54 

0,12 

1,290,06 1,290,06 1,310,10 

д 1,230,03 1,590,02** 1,410,07 

 

1
8

6
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Отримані результати свідчать, що відлучення від свиноматок призводить до 

зменшення у сироватці крові поросят контрольної групи вмісту вітамінів А та Е в 

усі періоди досліджень (табл. 3.65). Проте різниці виявились вірогідними щодо 

вмісту вітаміну А у крові поросят на 1-шу та 10-ту доби після відлучення, а вітаміну 

Е — на 5-ту добу після відлучення. Відлучення також спричинило зменшення 

(р<0,05) вмісту ВГ в еритроцитах крові поросят контрольної групи на 1-шу і 5-ту 

доби. 

Таблиця 3.65 

Вміст вітамінів А і Е та відновленого глутатіону в крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Вітамін А, 

мкг/мл 

к 0,23 

0,020 

0,130,021
о
 0,190,010 0,160,008

о
 

д 0,380,002*** 0,330,003*** 0,330,016*** 

Вітамін Е, 

мкг/мл 

к 2,84 

0,123 

2,250,195 2,380,055
о
 2,440,105 

д 2,820,046* 2,790,154 2,570,016 

ВГ, 

мкмоль/мл 

к 1,79 

0,08 

1,280,15° 1,290,11° 1,720,16 

д 1,490,14 1,730,06* 1,810,11 

 

Введення поросятам препарату «Цивітар» сприяло збільшенню вмісту 

вітаміну А у сироватці їх крові в усі періоди після відлучення (р<0,001). Найбільший 

вміст вітаміну Е у крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем, 

зафіксовано на 1-шу добу (р<0,05), а ВГ — на 5-ту добу після відлучення (р<0,05). 

Як відомо, ВГ бере участь в утилізації пероксиду гідрогену і кон’югації 

цитотоксичних карбонових продуктів метаболізму, а зменшення його вмісту в крові 

є маркером оксидативного стресу. Він знижує утворення прозапальних цитокінів, 

інгібує апоптоз, виконує функцію імуно- і нейромодулятора й трансмембранного 

транспортера органічних речовин [408]. Відповідно збільшення його вмісту в 

еритроцитах крові поросят дослідної групи у період після відлучення від 

свиноматок вказує на позитивний вплив препарату на імунну функцію організму. 
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Констатовано зменшення вмісту окремих мінеральних елементів у крові 

поросят контрольної групи за умов відлучення від свиноматок (табл. 3.66). Вміст 

Магнію у крові поросят контрольної групи зменшувався на 10-ту (р<0,05), а 

Цинку — на 1-шу (р<0,001) та 10-ту (р<0,01) доби після відлучення, порівняно з 

періодом до відлучення. Зменшення концентрації Цинку в крові поросят після 

відлучення, ймовірно, пов’язано з наявністю цього мікроелемента у складі ензимів, 

що належать до САЗ.  

Таблиця 3.66 

Вміст мінеральних елементів у крові поросят (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

цільна кров 

Mg, 

ммоль/л 

к 1,11 

0,05 

0,940,39 1,020,08 0,850,05
о
 

д 0,890,03 0,920,01 0,860,04 

Fe, 

мкмоль/л 

к 33,09 

2,96 

25,980,77 29,643,61 23,981,92 

д 28,740,79 32,532,65 31,231,14* 

Сu, 

мкмоль/л 

к 22,17 

0,80 

25,971,74 27,472,13 27,433,14 

д 18,011,95* 27,912,99 26,291,59 

Zn, 

мкмоль/л 

к 11,29 

0,19 

9,330,14
ооо

 10,020,61 10,010,12
оо

 

д 12,550,91* 12,171,05 10,150,61 

Co, 

мкмоль/л 

к 0,32 

0,02 

0,330,02 0,380,05 0,270,02 

д 0,260,02 0,280,01 0,420,06 

сироватка крові 

Са, 

ммоль/л 

к 2,93 

0,09 

2,700,10 2,730,26 3,170,22 

д 3,230,12* 2,970,12 3,200,06 

Р, 

ммоль/л 

к 2,43 

0,20 

2,630,12 2,270,09 2,400,09 

д 2,500,15 2,630,09* 2,570,08 
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Наші результати узгоджуються з дослідженнями [491], які свідчать про 

інгібуючий вплив відлучення від свиноматок, на гомеостаз Цинку в організмі 

поросят. При цьому в поросят контрольної групи виявлено тенденцію до збільшення 

вмісту Купруму в крові в усі періоди після відлучення. Стосовно вмісту Кальцію і 

Фосфору, слід зауважити, що відлучення від свиноматок суттєво не вплинуло на їх 

концентрацію у сироватці крові поросят контрольної групи, лише на 10-ту добу 

після відлучення вміст Кальцію на 8,2 % збільшився, а вміст Фосфору на 5-ту добу 

на 6,6 % зменшився, порівняно з періодом до відлучення.  

Водночас введення поросятам препарату «Цивітар», порівняно з контролем, 

спричинило збільшення на 10-ту добу в крові вмісту Феруму й зменшення на 1-шу 

добу після відлучення вмісту Купруму (р<0,05). Вміст Цинку в крові поросят 

дослідної групи мав тенденцію до збільшення впродовж усіх періодів досліджень, а 

на 1-шу добу після відлучення був вірогідно більший, ніж у крові поросят 

контрольної групи. Виявлені зміни вмісту Цинку в крові поросят після відлучення, 

ймовірно, вплинули на його участь у САЗ у складі ензимів, зокрема СОД і сприяли 

підвищенню каталазної активності. Що стосується Кобальту, необхідно зазначити, 

що його вміст у крові поросят дослідної групи на 10-ту добу після відлучення був на 

55,2 % більший, ніж у контролі.  

Введення препарату «Цивітар» спричинило збільшення (р<0,05) у сироватці 

крові поросят дослідної групи концентрації Фосфору на 5-ту добу і концентрації 

Кальцію на 1-шу добу після відлучення, порівняно з контролем. Оскільки 

метаболізм Кальцію і Фосфору в організмі тісно пов’язаний з вітаміном D3 [1365], 

тому збільшення вмісту цих макроелементів у сироватці крові поросят дослідної 

групи після відлучення, очевидно, відбувалось за впливу наявного у складі 

досліджуваного препарату вітаміну D3. 

Прирости маси тіла поросят дослідної групи в кінці досліджень виявились на 

16,6 % вищими, ніж у тварин контрольної групи (табл. 3.67). При цьому 

середньодобові прирости маси тіла у поросят дослідної групи, порівняно з 

контролем, були більшими на 16,7 %. Збереженість поросят обох груп за період 

досліджень становила 100 %.  
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Таблиця 3.67 

Маса тіла, середньодобові прирости і збереженість поросят (Мm, n=9) 

Показники 
Групи тварин 

к д 

Маса тіла на початку досліду, кг 17,720,35 17,610,37 

Маса тіла в кінці досліду, кг 21,390,70 21,890,52 

Приріст маси тіла за період досліду, кг 3,670,47 4,280,42 

Середньодобовий приріст, кг 0,2820,04 0,3290,03 

Збереженість, % 100 100 

 

У цілому, проведені дослідження свідчать, що введення поросятам препарату 

«Цивітар» виявляє нормалізуючий вплив на процеси ПОЛ, активує САЗ, підвищує 

показники природного захисту, стимулює клітинні механізми й гуморальні фактори 

імунітету, збільшує їх середньодобові прирости маси тіла за умов відлучення. 

ВИСНОВКИ 

1. Відлучення від свиноматок у 60-добовому віці призводить до зменшення 

кількості паличкоядерних нейтрофілів і еритроцитів у крові поросят контрольної 

групи. Введення поросятам препарату «Цивітар» спричиняє збільшення кількості 

сегментоядерних нейтрофілів, концентрації гемоглобіну і величини гематокриту та 

зменшення кількості лімфоцитів (р<0,05) у крові після відлучення. 

2. Відлучення викликає збільшення вмісту МСМ і альбумінів й зменшення 

вмісту глобулінів (α- та γ-глобулінів) у сироватці крові поросят контрольної групи 

після відлучення. Введення цивітару сприяло збільшенню (р<0,05) вмісту глобулінів 

і зменшенню альбумінів у сироватці крові поросят на 10-ту добу після відлучення.  

3. У сироватці крові поросят контрольної групи встановлено підвищення 

активності АлАТ на 10-ту і АсАТ на 1-шу та 5-ту доби після відлучення. Ін’єкції 

поросятам препарату «Цивітар» спричинили зниження (р<0,05) у сироватці крові 

активності АлАТ на 1-шу добу й активності АсАТ на 5-ту добу після відлучення. 

4. Констатовано імуносупресивний вплив відлучення на активність в організмі 

поросят гуморальної ланки природної резистентності. Введення препарату 
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«Цивітар» сприяло підвищенню БАСК, ЛАСК і КАСК у поросят, а також зростанню 

ФА нейтрофілів та ФЧ у період після відлучення.  

5. Зафіксовано зменшення (р<0,05) кількості фагоцитуючих моноцитів та 

збільшення (р<0,05–0,01) фагоцитуючих макрофагів і показника макрофагальної 

трансформації мононуклеарів у крові поросят контрольної групи на 5- та 10-ту доби 

після відлучення. Введення поросятам цивітару сприяло зменшенню (р<0,001) 

кількості нефагоцитуючих моноцитів та збільшенню (р<0,05) нефагоцитуючих 

макрофагів і показника макрофагальної трансформації мононуклеарів у крові на  

5-ту добу, а фагоцитуючих моноцитів — на 10-ту добу після відлучення.  

6. Встановлено супресивний вплив відлучення поросят від свиноматок на 

кількість та функціональну активність Т- і В-лімфоцитів й активуючий — на 

систему NO/L-аргініну. Введення поросятам цивітару підвищило функціональну 

активність імунокомпетентних клітин крові й виявило нормалізуючу дію на  

NO-синтазну і аргіназну активності лімфоцитів у їх крові в період після відлучення. 

7. В умовах відлучення від свиноматок у крові поросят контрольної групи 

виявлено збільшення вмісту ГПЛ і ТБК-активних продуктів, зниження активності 

СОД, зменшення вмісту ВГ, вітамінів А та Е, порівняно з періодом до відлучення. 

8. Введення поросятам цивітару сприяло зменшенню (р<0,05) вмісту ГПЛ та 

ТБК-активних продуктів у крові на 10-ту добу, підвищенню активності ГП, СОД і 

каталази (р<0,05–0,01) й збільшенню вмісту ВГ (р<0,05) на 5-ту добу, вітаміну Е 

(р<0,05) на 1-шу добу, а вітаміну А (р<0,001) у всі періоди після відлучення. 

9. Відлучення від свиноматок призвело до зменшення у крові поросят вмісту 

Магнію, Феруму та Цинку і спричинило тенденцію до збільшення вмісту Купруму. 

Ін’єкції поросятам препарату «Цивітар» викликали вірогідне збільшення в крові 

вмісту Цинку та Кальцію на 1-шу, Фосфору на 5-ту, Феруму на 10-ту доби й 

зменшення вмісту Купруму на 1-шу добу після відлучення. 

10. Введення перед відлученням від свиноматок препарату «Цивітар» сприяло 

збільшенню середньодобових приростів поросят на 16,7 %, порівняно з контролем. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [565, 580–582, 585, 598, 602, 603, 617, 1250].  
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3.8. Біохімічний профіль крові та імунний потенціал організму поросят 

при відлученні від свиноматок у 28-добовому віці й за дії препарату «Селцивіт» 

 

Сучасні тенденції у розвитку свинарства передбачають застосування 

промислових технологій, які характеризуються інтенсивним вирощуванням 

молодняку з метою збільшення чисельності поголів’я та отримання від них 

максимальної продуктивності [687, 797, 824]. За цих умов першочергової 

актуальності набула проблема прояву стрес-синдрому й вивчення розвитку 

адаптивно-компенсаторних механізмів в організмі свиней за дії стресу [470]. 

Надзвичайно чутливим до дії стрес-чинників є молодняк у період відлучення від 

свиноматок. Відлучення спричиняє розвиток в організмі поросят процесів 

дезадаптації, що призводить до порушення різних ланок метаболізму й структурних 

змін у органах і системах, зниження здатності до реалізації властивих їм функцій.  

У Європейському Союзі відлучення поросят у 28-добовому віці 

регламентовано на законодавчому рівні (Директива Комісії Європейського 

співтовариства, 2001) [1072]. На сьогодні воно є найбільш поширеним, як в умовах 

фермерських господарств, так і на більшості великих тваринницьких комплексів. 

Однак, як показала практика, незалежно від віку поросят, а також від умов догляду і 

утримання, запобігти розвитку імунодефіцитних станів у організмі поросят при 

відлученні практично неможливо, тому дана проблема спонукає спеціалістів 

ветеринарної медицини до пошуку ефективних способів їх нівелювання. 

Пріорітетність даного питання вимагає розробки нових ефективних препаратів 

для стимулювання імунного й антиоксидантного захисту в організмі поросят, з 

метою зниження їх чутливості до стресу, спричиненого відлученням від свиноматок. 

У зв’язку з цим було розроблено препарат «Селцивіт», до складу якого ввійшли 

вітаміни А, D3, Е, L-аргінін, Цинк і Селен у формі ліпосомальної емульсії.  

З метою оцінки морфологічних змін у складі крові поросят, які відбуваються у 

процесі відлучення у 28-добовому віці від свиноматок, здійснювали підрахунок 

загальної  кількості  лейкоцитів  і  співвідношення  їх  окремих  видів  (табл. 3.68).   
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Таблиця 3.68 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові поросят  

(Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 
9,67± 
0,06 

8,33±0,73 15,50±1,32° 15,83±1,67° 

д 9,50±0,29 15,17±1,92 13,33±1,36 

 

Юні нейтрофіли, 

% 

к 
– 

1,33±0,33 1,67±0,33 – 

д – 1,33±0,33 – 

Паличкоядерні 

нейтрофіли,  

% 

к 3,33± 

0,33 

4,00±0,58 2,00±0,58 2,33±0,67 

д 3,67±0,33 2,67±0,88 2,33±0,33 

Сегментоядерні 

нейтрофіли,  

% 

к 25,67± 

1,45 

26,67±1,33 31,67±1,45° 30,67±2,73 

д 29,67±0,88 32,33±2,67 31,00±1,53 

Еозинофіли, 

% 

к 2,67± 

0,33 

2,67±0,88 3,67±0,33 3,00±0,10 

д 3,33±0,33 3,00±0,58 2,33±0,88 

Лімфоцити, 

% 

к 63,33± 

1,67 

62,33±1,76 59,67±0,88 60,67±2,85 

д 58,00±1,53 58,00±3,06 60,33±1,76 

Моноцити, 

% 

к 3,00± 

0,58 

2,33±0,33 – 1,67±0,33 

д 3,33±0,67 2,00±0,10 2,33±0,33 

ЛІ 

 

к 2,09± 

0,11 

1,96±0,15 1,69±0,09° 1,81±0,18 

д 1,70±0,11 1,66±0,28 1,76±0,15 

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 селцивіт.  
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Результати досліджень свідчать, що відлучення викликає тенденцію до 

зменшення кількості лейкоцитів у крові поросят на 1-шу добу і їх збільшення у 

1,6 разу (р<0,05) на 5- та 10-ту доби після відлучення, порівняно з періодом до 

відлучення. Це можна пояснити антигенним навантаженням на організм поросят, 

спричиненим аліментарними факторами — переходом зі змішаного на 

концентратний тип живлення. При дослідженні окремих видів лейкоцитів, 

встановлено тенденцію до зменшення кількості лімфоцитів і паличкоядерних 

нейтрофілів у крові поросят контрольної групи на 5-ту добу після відлучення. 

Водночас виявлено збільшення (р<0,05) кількості сегментоядерних нейтрофілів у 

крові поросят цієї групи, що відповідно вплинуло на зниження (р<0,05) ЛІ. 

Введення поросятам препарату «Селцивіт» спричинило тенденцію до зменшення, 

порівняно з контролем, кількості лейкоцитів у крові на 5- і 10-ту доби після 

відлучення відповідно на 2,1 та 15,8 %. Слід зазначити, що показники лейкограми 

крові поросят дослідної групи істотно не відрізнялись від контролю. 

Дані, представлені у таблиці 3.69, свідчать, що на 5-ту добу після відлучення у 

крові поросят контрольної групи відбувалось вірогідне зростання вмісту 

гемоглобіну й тенденція до зменшення кількості еритроцитів. Подібні зміни також 

спостерігали відносно величини гематокриту в крові поросят, а на 10-ту добу після 

відлучення зазначений показник наближався до рівня, зафіксованого за 2 доби до 

відлучення. Отримані результати, очевидно, пов’язані з дією на організм стресу. 

Введення у складі селцивіту вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Цинку та Селену сприяло 

зростанню (р<0,05) у крові поросят вмісту гемоглобіну і спричинило тенденцію до 

збільшення кількості еритроцитів на 1-шу й 5-ту доби після відлучення. Більші 

кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну в крові поросят свідчать про зростання 

інтенсивності окисно-відновних процесів й забезпечення організму Оксигеном [212, 

796]. При цьому в крові поросят дослідної групи на 1-шу добу після відлучення, 

порівняно з контролем, виявлено збільшення величини гематокриту (р<0,05). 

Величина гематокриту дозволяє оцінити співвідношення між об’ємом плазми і 

форменими елементами крові, а індекси крові характеризують співвідношення між 

еритроцитами й насиченням їх гемоглобіном за норми та патології.  
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Таблиця 3.69 

Гематологічні показники у поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Еритроцити, Т/л 
к 5,58± 

0,42 

5,54±0,41 5,30±0,26 5,52±0,37 

д 5,93±0,17 5,89±0,24 5,34±0,07 

Гемоглобін,  

г/л 

к 83,30± 

2,07 

76,86±2,32 72,00±0,99°° 79,34±0,84 

д 88,17±2,15* 87,26±4,04* 80,90±1,68 

Гематокрит, 

л/л 

к 0,34 

0,03 

0,320,01 0,300,03 0,330,02 

д 0,380,01* 0,370,03 0,320,01 

СОЕ, 

фл 

к 60,99 

3,38 

57,392,52 57,612,67 60,422,52 

д 63,401,44 63,285,25 60,761,43 

ВГЕ, 

фмоль 

к 0,95 

0,06 

0,870,05 0,850,05 0,910,06 

д 0,930,02 0,930,04 0,950,03 

СКГЕ, 

ммоль/л 

к 15,45 

1,45 

15,120,58 14,750,90 14,890,58 

д 14,560,28 14,711,19 15,480,23 

КП 
к 1,00 

0,06 

0,930,05 0,910,05 0,960,06 

д 0,990,02 0,990,04 1,010,03 

1
9
5
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Слід зазначити, що відлучення від свиноматок викликало тенденцію до 

зменшення всіх індексів крові у поросят контрольної групи впродовж 

досліджуваних періодів. При цьому введення препарату «Селцивіт» спричинило 

тенденцію до збільшення індексів крові у поросят дослідної групи, порівняно з 

контролем, та їх наближення до значень перед відлученням, а щодо СОЕ — на 1-шу 

і 5-ту доби після відлучення спостерігалось переважання майже на 10 % величини 

цього показника, зафіксованого у період до відлучення. З цих даних випливає, що 

компоненти ліпосомального препарату чинять нормалізуючий вплив на 

еритроцитарні індекси крові поросят за умов відлучення від свиноматок. 

Вміст загального протеїну в крові відображає фізіологічний стан і ступінь 

резистентності тварин, що зумовлено різноманітністю біологічної дії окремих його 

фракцій, у тому числі транспортною, захисною та пластичною функцією, участю у 

гормональній і ензимній системах організму. Наведені у таблиці 3.70 дані свідчать, 

що вміст загального протеїну в сироватці крові поросят контрольної групи на 1-шу 

добу після відлучення був менший (р<0,05), ніж до відлучення. Зменшення у крові 

поросят вмісту загального протеїну, ймовірно, пов’язано з пригніченням в організмі 

після відлучення процесів синтезу протеїну і може вказувати на ушкодження АФО 

субклітинних структур. Разом з цим, у сироватці крові поросят контрольної групи 

змінився і якісний склад протеїнів, зокрема, у всі періоди після відлучення 

спостерігалась тенденція до збільшення відсотка фракції альбумінів. Слід зазначити, 

що відлучення викликало тенденцію до зменшення відсотка α- β- і γ-глобулінів у 

сироватці крові поросят контрольної групи на всіх стадіях досліджень. Введення 

поросятам препарату «Селцивіт» спричинило збільшення (р<0,05), порівняно з 

контролем, вмісту загального протеїну в сироватці крові на 1-шу добу після 

відлучення. Це свідчить про активацію анаболічних процесів у організмі поросят 

дослідної групи після відлучення від свиноматок, ймовірно, завдяки комплексній дії 

компонентів препарату. Також було виявлено тенденцію до зростання у крові 

поросят дослідної групи фракції β-глобулінів. Так, на 1-шу і 5-ту доби після 

відлучення вміст β-глобулінів у сироватці крові поросят дослідної групи відповідно 

на 3,2 та 2,3 % переважав їх значення у контролі.  
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Таблиця 3.70 

Вміст протеїну та співвідношення його фракцій у сироватці крові поросят (М±m; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальний протеїн,  

г/л 

к 62,52± 

0,83 

56,17±1,29° 58,00±1,48 60,44±0,59 

д 62,04±0,93* 60,38±2,99 60,74±3,39 

Альбуміни, 

% 

к 36,94± 

1,95 

42,96±1,48 42,30±2,12 42,33±2,85 

д 37,81±2,19 41,53±0,97 41,37±1,86 

Глобуліни, 

% 

к 63,06± 

1,95 

57,04±1,48 57,70±2,12 57,67±2,85 

д 62,56±2,56 58,47±0,97 58,63±1,86 

α-глобуліни, 

% 

к 24,06± 

2,19 

21,85±0,98 22,52±0,41 21,67±2,33 

д 20,08±1,22 20,97±0,50 20,74±1,18 

β-глобуліни, 

% 

к 17,17± 

1,17 

16,45±1,79 15,91±0,98 16,33±0,88 

д 19,69±0,91 18,19±1,08 16,60±1,99 

γ-глобуліни, 

% 

к 21,83± 

2,24 

18,74±0,86 19,28±1,48 19,67±0,33 

д 22,78±1,09* 19,31±1,37 21,30±1,33 

А/Г 
к  

0,59 

0,75 0,73 0,79 

д 0,60 0,71 0,70 

1
9

7
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З огляду на те, що β-глобуліни містять трансферин — транспортний протеїн 

трьохвалентного Феруму, збільшення їх вмісту в сироватці крові поросят вказує на 

стимулювальний вплив препарату «Селцивіт» на метаболізм в організмі Феруму. 

Поряд з цим, на 1-шу добу після відлучення виявлено зростання (р<0,05) у крові 

поросят фракції γ-глобулінів, що свідчить про вплив селцивіту на активність 

гуморальної ланки імунної відповіді в організмі поросят за умов відлучення. 

Оскільки γ-глобуліни пов’язані з Ig, які виконують функцію неспецифічного захисту 

[720], збільшення їх концентрації у крові спостерігається при імунних реакціях, які 

супроводжуються синтезом усіх класів Ig. Що стосується альбуміново-

глобулінового співвідношення у крові поросят дослідної групи воно було меншим, 

ніж у контролі, на всіх стадіях досліджень.  

Таким чином, отримані результати вказують на те, що введення поросятам 

перед відлученням від свиноматок селцивіту знижує А/Г коефіцієнт за рахунок 

стимулювання синтезу глобулінів, а це, своєю чергою, свідчить про посилення 

неспецифічної резистентності й вищу їх адаптивну здатність за умов відлучення. 

Необхідно зазначити, що відлучення від свиноматок спричинило тенденцію до 

збільшення вмісту МСМ у сироватці крові поросят контрольної групи у всі періоди 

досліджень (табл. 3.71). Підвищення рівня МСМ у крові поросят вказує на розвиток 

в їхньому організмі за дії стресу процесів ендогенної інтоксикації. Введення 

поросятам препарату «Селцивіт» сприяло зменшенню на 22,6 % у крові вмісту МСМ 

на 1-шу добу після відлучення. Очевидно, компоненти препарату інтенсивно 

використовуються в організмі поросят з метою усунення ендогенної інтоксикації. 

При дослідженні процесів обміну протеїну необхідно також враховувати активність 

амінотрансфераз. Як показали результати експериментів, відлучення призвело до 

підвищення у сироватці крові поросят контрольної групи активності АлАТ на 10-ту 

добу (р<0,01) і АсАТ на 5-ту добу (р<0,05) після відлучення. Оскільки ензими є 

однією з ключових ланок, яка найшвидше реагує на зміну метаболічного 

гомеостазу, тому підвищення їх активності у сироватці крові поросят після 

відлучення від свиноматок відображає неспецифічну реакцію організму на дію 

стрес-чинників й є свідченням їх посиленого виходу в позаклітинний простір.  
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Таблиця 3.71 

Вміст молекул середньої маси та активність ензимів переамінування у сироватці крові поросят (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

МСМ, 

ум. од. 

к 0,176± 

0,021 

0,243±0,023 0,233±0,008 0,271±0,011 

д 0,188±0,021 0,232±0,026 0,259±0,025 

АлАТ, 

мккат/л 

к 0,12± 

0,009 

0,14±0,016 0,17±0,016 0,19±0,009
оо

 

д 0,12±0,009 0,19±0,016 0,16±0,019 

АсАТ, 

мккат/л 

к 0,15± 

0,009 

0,18±0,009 0,20±0,009
о
 0,19±0,016 

д 0,13±0,009* 0,21±0,019 0,18±0,018 

Коефіцієнт  

Де-Рітіса 

к 

1,23 

1,26 1,22 1,05 

д 1,08 1,09 1,18 

1
9

9
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Введення поросятам препарату «Селцивіт» спричинило зниження активності 

амінотрансфераз у їх крові, проте, вірогідні різниці, порівняно з контролем, було 

отримано лише на 1-шу добу після відлучення стосовно активності АсАТ. Щодо 

АлАТ, спостерігалась тенденція до зниження її активності у крові поросят дослідної 

групи на 1-шу і 10-ту доби після відлучення. Зниження активності амінотрансфераз 

у крові поросят дослідної групи, свідчить про те, що компоненти селцивіту не лише 

нівелюють вплив стресу, але й сприяють підтриманню цілісності клітинних мембран 

специфічних для цих ензимів органів, що попереджує їх вихід з клітин. 

Коефіцієнт Де-Рітіса у крові поросят обох груп після відлучення змінювався 

відносно мало і коливання його величини не виходило за встановлені норми, що 

вказує на відсутність в організмі поросят істотних функціональних порушень.  

Фагоцитоз це складний багатоступеневий процес знешкодження патогенних 

чинників. Система фагоцитів включає первинні ефектори імунітету — нейтрофіли, 

моноцити й макрофаги, які не тільки здійснюють фагосомальний кілінг і 

презентацію антигену, але й здатні виділяти медіатори запалення, екскретувати у 

позаклітинний простір протимікробні речовини. Аналіз показників (табл. 3.72), що 

характеризують фагоцитоз свідчить про зростання ФА нейтрофілів у крові поросят 

дослідної групи на 1-шу добу після відлучення (р<0,05), порівняно з контролем.  

Таблиця 3.72 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ФА,  

% 

к 45,33± 

0,88 

47,67±0,88 49,00±0,58 48,67±0,88 

д 52,00±1,15* 50,33±0,88 49,67±1,20 

ФІ,  

од. 

к 8,53± 

0,30 

8,95±0,31 8,16±0,31 8,55±0,23 

д 9,24±0,67 9,39±0,42 9,51±0,71 

ФЧ,  

од. 

к 3,87± 

0,12 

4,27±0,14 4,00±0,17 4,17±0,18 

д 4,80±0,31 4,73±0,29 4,73±0,43 
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Введення поросятам препарату «Селцивіт» також викликало тенденцію до 

збільшення в крові ФІ та ФЧ у всі періоди після відлучення. Коригувальний вплив 

досліджуваного препарату на клітинну ланку неспецифічного імунітету поросят 

можна пояснити комплексною дією жиророзчинних вітамінів, L-аргініну, Цинку і 

Селену. Слід зазначити, що показники фагоцитозу в організмі поросят контрольної 

групи після відлучення вірогідно не відрізнялись від їх значень перед відлученням.  

Дослідження показників, які належать до системи мононуклеарних клітин 

свідчать (табл. 3.73), що відлучення від свиноматок викликає зменшення (р<0,05–

0,01) кількості фагоцитуючих моноцитів у крові поросят контрольної групи у всі 

періоди після відлучення і збільшення кількості нефагоцитуючих моноцитів на  

5- (р<0,05) та 10-ту доби (р<0,01) після відлучення. Також було зафіксовано 

зменшення у крові поросят даної групи ФІ на 5- і 10-ту доби (р<0,01) та ФЧ — на 

10-ту добу (р<0,05) після відлучення, порівняно з їх початковими значеннями. 

Основними властивостями макрофагів є здатність до адгезії й фагоцитозу, а також 

реалізація інтегративної, синтетичної і секреторної функцій [282, 1093, 1234]. 

Введення препарату «Селцивіт» сприяло збільшенню у крові поросят кількості 

фагоцитуючих макрофагів і ФЧ на 1-шу добу (р<0,05) та ФІ на 1-шу і 5-ту доби 

(р<0,05) після відлучення. Водночас у крові поросят дослідної групи на 5-ту добу 

після відлучення спостерігалось вірогідне зменшення, відносно контролю, кількості 

нефагоцитуючих моноцитів. Співвідношення окремих мононуклеарних клітин 

відповідно спричинило зміни ПМТМ, зокрема його збільшення (р<0,05) у крові 

поросят дослідної групи на 1-шу та 5-ту доби після відлучення. Отримані дані 

вказують на те, що компоненти досліджуваного препарату при комплексному 

застосуванні впливають на метаболізм клітин мононуклеарної системи, посилюють 

їх функціональну активність, це супроводжується підвищенням поглинальних й 

антибактеріальних властивостей макрофагів.  

Таким чином, введення препарату «Селцивіт» сприяє підвищенню імунного 

потенціалу організму поросят після відлучення від свиноматок, що зумовлено 

зростанням фагоцитуючих властивостей нейтрофілів і макрофагів. 
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 Таблиця 3.73 

Показники макрофагальної трансформації мононуклеарів крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Фагоцитуючі  

моноцити, % 

к 47,67± 

2,19 

39,00±2,08
о
 30,67±2,19

оо
 26,00±2,31

оо
 

д 44,00±2,65 34,33±2,96 25,00±2,08 

Фагоцитуючі  

макрофаги, % 

к 23,33± 

1,45 

22,00±2,31 26,00±1,53 27,00±3,51 

д 29,00±1,00* 33,00±2,31 34,00±3,06 

Нефагоцитуючі  

моноцити, % 

к 25,00± 

2,31 

30,00±2,52 36,33±1,45
о
 38,67±1,76

оо
 

д 21,00±2,08 27,00±2,52* 32,00±3,21 

Нефагоцитуючі 

макрофаги, % 

к 7,33± 

0,67 

7,67±0,67 7,00±0,58 8,33±0,33 

д 6,00±0,58 8,67±0,67 9,00±0,58 

ФІ,  

% 

к 71,00± 

2,31 

61,00±3,51 56,67±1,86
оо

 53,00±2,08
оо

 

д 73,00±2,00* 67,00±2,00* 59,00±3,79 

ФЧ,  

од. 

к 10,97± 

0,92 

8,87±0,43 8,91±0,19 7,57±0,76
о
 

д 11,09±0,67* 8,51±1,00 8,92±0,36 

ПМТМ, 

% 

к 30,67± 

1,67 

29,67±1,76 33,00±1,15 35,33±3,33 

д 35,00±0,58* 41,67±1,76* 43,00±2,65 

2
0
2
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При вивченні показників гуморальної ланки неспецифічної резистентності, 

встановлено тенденцію до зменшення в поросят контрольної групи вмісту загальних 

Ig у сироватці крові, особливо на 1-шу добу відлучення та зниження БАСК на 10-ту 

добу (табл. 3.74). Відлучення призвело до підвищення ЛАСК у поросят контрольної 

групи на 5- і 10-ту доби (р<0,05) й зниження КАСК на 1-шу (р<0,01) та 10-ту доби 

(р<0,05) після відлучення від свиноматок. Вміст ЦІК у сироватці крові поросят даної 

групи після відлучення мав тенденцію до збільшення. Збільшення вмісту ЦІК у 

крові поросят можна пояснити впливом аліментарних факторів, що спричиняє 

додаткове антигенне навантаження на організм. Крім цього, отримані дані свідчать 

про порушення ендогенних механізмів елімінації ЦІК, що може стати головним 

чинником у патогенезі захворювань і тканинній деструкції [691]. Утворення 

комплексів антигену з антитілом є звичайним фізіологічним процесом, проте, при 

порушенні системи активації комплементу відбувається їх накопичення in vivo. 

Імуноглобуліни складають групу протеїнів, рівень яких у крові є критерієм 

оцінки функціональної активності В-лімфоцитів, що дозволяє об’єктивно судити 

про стан імунної відповіді в організмі тварин [389]. Встановлено збільшення, 

порівняно з контролем, вмісту загальних Ig у сироватці крові поросят дослідної 

групи на 1-шу та 10-ту доби після відлучення відповідно на 40 (р<0,05) і 27 %. 

Введення поросятам вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Цинку та Селену в формі 

ліпосомальної емульсії спричинило підвищення БАСК і ЛАСК у всі періоди після 

відлучення (р<0,05), а КАСК — на 1-шу добу після відлучення (р<0,05). Підвищене 

утворення лізоциму за введення поросятам селцивіту, очевидно, через систему 

комплементу сприяло активації комплексу протеїнів сироватки крові, які шляхом 

протеолітичних реакцій здатні діяти на мембрани мікроорганізмів і руйнувати їх. З 

одного боку, лізоцим руйнує зв’язки між N-ацетилмураміновою кислотою і  

N-ацетилглюкозаміном, а з іншого боку, мобілізує інші неспецифічні фактори 

захисту [415]. Необхідно зауважити, що введення поросятам препарату «Селцивіт» 

викликало зниження, порівняно з контролем, рівня ЦІК у сироватці їх крові на 10-ту 

добу після відлучення (р<0,05).  
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Таблиця 3.74 

Гуморальні фактори природної резистентності організму поросят (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальні  

імуноглобуліни, г/л 

к 
12,80±0,40 

10,47±1,01 12,47±0,64 12,07±0,33 

д 14,67±0,64* 13,20±0,95 15,33±1,94 

БАСК, 

% 

к 29,75 

3,06 

31,480,70 32,233,37 23,641,77 

д 36,560,98* 44,461,14* 34,911,87* 

ЛАСК, 

% 

к 45,00 

0,58 

45,330,88 49,671,20° 51,002,08° 

д 52,331,45* 54,002,08 58,000,52* 

КАСК, 

од. 

к 0,06 

0,003 

0,020,005°° 0,040,012 0,040,006° 

д 0,050,006* 0,030,003 0,040,009 

ЦІК, 

ммоль/л 

к 54,70 

2,03 

60,664,18 57,332,96 55,330,66 

д 55,005,13 61,002,51 50,001,73* 

2
0
4
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 Зменшення концентрації ЦІК у крові поросят дослідної групи вказує на 

нормалізуючий вплив компонентів селцивіту на формування адаптивного імунного 

захисту в їх організмі після відлучення. Адже відомо, що комплекс токоферолу, 

Селену та Цинку підтримує ефективність імунної й антиоксидантної систем. Потреба 

у цих нутрієнтах при стресі зростає, водночас їх введення сприяє оптимізації 

метаболізму і підвищує захист організму від негативних наслідків стресу. 

Результати досліджень показали (табл. 3.75), що відлучення від свиноматок 

зменшує у крові поросят на 10-ту добу після відлучення кількість низькоавідних 

форм Т-загальних і Т-активних лімфоцитів (р<0,05–0,001) й збільшує кількість їх 

середньоавідних форм (р<0,05–0,01). При цьому на 10-ту добу після відлучення у 

крові поросят контрольної групи зафіксовано збільшення кількості високоавідних  

Т-загальних лімфоцитів (р<0,01), порівняно з періодом до відлучення. Збільшення 

на 5- й 10-ту доби після відлучення у крові поросят даної групи кількості Т-хелперів 

відбувалось за рахунок зростання кількості низькоавідних і зменшення кількості їх 

недиференційованих форм (р<0,05–0,01).  

Таблиця 3.75 

Кількість Т-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові поросят  

(М±m; %; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

1 2 3 4 5 6 

Т-загальні,  

0 

к 53,00± 

1,15 

53,33±1,45 55,00±1,73 55,67±1,45 

д 53,00±1,73 54,00±1,73 54,00±1,73 

3–5 
к 36,00± 

0,58 

37,00±0,58 35,00±0,58 24,67±0,88
ооо

 

д 31,00±0,58*** 36,00±0,58 24,00±0,58 

6–10 
к 8,00± 

0,58 

6,67±0,33 7,00±0,58 11,67±0,88
о
 

д 10,00±0,58** 8,00±0,58 13,00±0,58 
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продовження табл. 3.75 

1 2 3 4 5 6 

М 
к 3,00± 

0,58 

3,00±0,58 3,00±0,58 8,00±0,58
оо

 

д 6,00±0,58* 2,00±0,58 9,00±0,58 

% 
к 47,00± 

1,15 

46,67±1,45 45,00±1,73 44,33±1,45 

д 47,00±1,73 46,00±1,73 46,00±1,73 

Т-активні, 

0 

к 80,00± 

1,15 

81,00±1,53 80,33±1,20 78,67±1,45 

д 80,67±1,20 80,00±1,15 77,67±1,45 

3–5 
к 18,00± 

0,58 

17,33±0,67 17,00±0,58 14,33±0,88
о
 

д 17,67±0,88 19,00±0,33* 16,33±0,88 

6–10 
к 2,00± 

0,58 

2,50±0,50 2,67±0,67 7,00±0,58
оо

 

д 1,67±0,33 1,50±0,50 6,00±0,58 

% 
к 20,00± 

1,15 

19,00±1,53 19,67±1,20 21,33±1,45 

д 19,33±1,20 20,00±1,15 22,33±1,45 

Т-хелпери, 

0 

к 81,00± 

1,15 

80,00±1,15 75,67±1,45
о
 73,67±1,45

о
 

д 78,33±1,45 75,00±1,73 72,00±1,73 

3–5 
к 17,33± 

0,33 

18,00±0,58 20,00±0,58
о
 23,33±0,88

оо
 

д 19,33±0,88 21,33±0,88 23,67±0,88 

6–10 

 

к 2,50± 

0,50 

2,00±0,58 4,33±0,88 3,00±0,58 

д 2,33±0,67 3,67±0,88 4,33±0,88 

% 
к 19,00± 

1,15 

20,00±1,15 24,33±1,45
о
 26,33±1,45

о
 

д 21,67±1,45 25,00±1,73 28,00±1,73 

Т-супресори, 

% 

к 28,00± 

2,00 

26,67±2,18 20,67±2,85 18,00±1,73
о
 

д 25,33±3,17 21,00±0,50 18,00±1,30 

ІРІ 

к 0,69± 

0,08 

0,76±0,09 1,25±0,27 1,50±0,22
о
 

д 0,89±0,17 1,19±0,08 1,66±0,32 

РБТЛ 
к 45,00± 

1,53 

42,00±1,15 41,67±0,88 40,33±0,88 

д 41,67±1,20 43,00±0,58 45,00±1,00* 
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Відлучення призвело до зменшення (р<0,05) кількості Т-супресорів у крові 

поросят контрольної групи на 10-ту добу після відлучення, що вплинуло на 

зростання (р<0,05) у цей період досліджень ІРІ. 

Введення селцивіту сприяло збільшенню впродовж досліджень у крові 

поросят відносної кількості популяцій Т-лімфоцитів. Проте вірогідні різниці було 

отримано щодо збільшення (р<0,05–0,01) кількості середньоавідних і високоавідних 

й зменшення (р<0,001) кількості низькоавідних форм Т-загальних лімфоцитів у 

крові поросят дослідної групи на 1-шу добу після відлучення. Водночас на 5-ту добу 

після відлучення у крові поросят цієї групи зафіксовано збільшення (р<0,05), 

порівняно з контролем, кількості низькоавідних форм Т-активних лімфоцитів. 

Отримані дані свідчать про позитивний вплив жиророзчинних вітамінів, L-аргініну, 

Цинку та Селену в складі селцивіту на перерозподіл авідності у бік зміцнення 

рецепторного поля плазматичних мембран імунокомпетентних клітин.  

У крові поросят дослідної групи на 10-ту добу після відлучення виявлено 

збільшення (р<0,05) кількості Т-лімфоцитів, здатних до бластної трансформації під 

впливом ФГА. Оскільки РБТЛ є однією з важливих характеристик при оцінці 

функціональної активності лімфоцитів, відповідно отримані результати свідчать про 

те, що компоненти препарату «Селцивіт» активують процеси клітинної 

проліферації, посилюють мітогенез лімфоцитів і проявляють бластогенну дію на 

імунокомпетентні клітини. 

Як показали дослідження (табл. 3.76), відлучення від свиноматок призвело до 

зменшення відносної кількості В-лімфоцитів у крові поросят, особливо на 1-шу добу 

після відлучення (р<0,05). Разом з цим, кількість В-лімфоцитів з середньою 

щільністю рецепторів у крові поросят контрольної групи на 1-шу добу після 

відлучення зменшувалась (р<0,05), з поступовим збільшенням (р<0,05) на 10-ту 

добу експерименту. Кількість недиференційованих форм В-лімфоцитів у крові 

поросят контрольної групи збільшилась (р<0,05), а низькоавідних форм зменшилась 

(р<0,01) у всі періоди після відлучення. У крові поросят дослідної групи на 1-шу та 

5-ту доби після відлучення спостерігалось збільшення кількості В-лімфоцитів з 

низькою (р<0,05), а на 10-ту добу — з середньою щільністю рецепторів (р<0,05). 
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Таблиця 3.76 

Кількість В-лімфоцитів у крові поросят (М±m; %; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ЕАС-РУЛ,  

0 

к 52,00± 

1,15 

59,00±1,15
о
 58,33±1,45

о
 56,33±1,76 

д 58,00±1,45 54,00±1,73 52,67±1,76 

3–5 
к 30,00± 

0,58 

26,00±0,58
оо

 24,33±0,88
оо

 25,33±0,58
оо

 

д 28,00±0,33* 28,00±0,58* 25,33±0,88 

6–10 
к 9,67± 

0,33 

8,00±0,33
о
 12,00±0,58

о
 12,00±0,58

о
 

д 8,00±0,58 12,00±0,58 16,67±0,88* 

М 
к 8,00± 

0,58 

7,00±0,58 7,33±0,88 6,33±1,20 

д 5,67±0,33 6,00±0,58 5,33±0,67 

% 
к 48,00± 

1,15 

41,00±1,15
о
 43,67±1,45 43,67±1,76 

д 41,67±1,45 46,00±1,73 47,33±1,76 

 

2
0
8

 



209 

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що введення препарату 

«Селцивіт» виявляє стимулювальний вплив на кількість та функціональну 

активність Т- і В-лімфоцитів у крові поросят за умов відлучення від свиноматок.  

Як відомо [708, 819], окисний NO-синтазний шлях метаболізму L-аргініну 

залежить від активності кальційзалежних с-NOS і кальційнезалежної i-NOS, які 

синтезують de novо в клітинах NO, окиснюючи L-аргінін у присутності численних 

кофакторів. Дефіцит кофакторів за умов стресу призводить до експресії 

прозапальних цитокінів, зниження активності c-NOS і збільшення синтезу 

супероксид-аніон-радикалу, внаслідок активації в лімфоцитах i-NOS [911]. 

Індуцибельна ізоформа NOS стимулює збільшення продукції NО при запальних 

стимулах і дії надзвичайних чинників, тоді як базальний рівень синтезу NO 

забезпечується ендотеліальною ізоформою [210]. З наведених у таблиці 3.77 даних 

бачимо, що у лімфоцитах крові поросят контрольної групи на 1-шу і 5-ту доби після 

відлучення, порівняно з періодом до відлучення, активність сумарної NOS 

підвищувалась (р<0,001), а на 10-ту добу — знижувалась. Введення поросятам перед 

відлученням від свиноматок препарату «Селцивіт» викликало тенденцію до 

зниження активності сумарної NOS у лімфоцитах їх крові, особливо на 1-шу добу 

після відлучення. Ці результати вказують на зниження за дії компонентів селцивіту 

окисного метаболізму L-аргініну, що відповідно викликало зменшення синтезу NO в 

організмі поросят після відлучення. 

Інтенсивність неокисного метаболізму L-аргініну оцінювали за активністю 

аргінази та вмістом сечовини, яка утворюється за дії цього ензиму. Як свідчать 

отримані результати, в процесі відлучення в лімфоцитах крові поросят контрольної 

групи спостерігалось підвищення (р<0,05–0,001) активності аргінази. Введення 

поросятам селцивіту спричинило зниження (р<0,01) активності аргінази у лімфоцитах 

крові на 1-шу добу після відлучення, порівняно з контролем. Вміст сечовини у 

лімфоцитах крові поросят контрольної групи за умов відлучення збільшувався на 1-шу 

добу в 1,5 разу, проте, результати були невірогідні. Введення досліджуваного 

препарату істотно не вплинуло на концентрацію сечовини, що, ймовірно, зумовлено 

низькою активністю аргінази у лімфоцитах крові поросят цієї вікової категорії. 



210 

 

 

Таблиця 3.77 

Активність NO-синтази, аргінази та вміст сечовини у лімфоцитах крові поросят (М±m; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Активність NOS,  

нмоль NADPH/хв•мг протеїну 

к 0,14± 

0,026 

0,53±0,041
ооо

 0,38±0,005
ооо

 0,19±0,041 

д 0,41±0,055 0,36±0,009 0,14±0,039 

Активність аргінази,  

мкмоль сечовини/хв•мг 

протеїну 

к 0,42± 

0,013 

0,54±0,024
о
 0,92±0,054

ооо
 0,83±0,121

о
 

д 0,33±0,023** 0,62±0,156 0,89±0,074 

Сечовина, мкмоль/л 
к 0,31± 

0,028 

0,46±0,116 0,31±0,101 0,36±0,101 

д 0,36±0,074 0,46±0,082 0,48±0,074 

2
1

0
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Як свідчать отримані результати (табл. 3.78), відлучення поросят від 

свиноматок призводить до збільшення у крові вмісту ГПЛ і ТБК-активних продуктів 

(р<0,05–0,001). За норми вільнорадикальні процеси і відповідно рівень проміжних й 

кінцевих продуктів ПОЛ регулюється САЗ. Але за дії на організм стрес-факторів 

посилено активуються процеси ПОЛ, які спричиняють деформацію та руйнування 

мембранного ліпопротеїнового комплексу й інгібують активність ензимів САЗ, що 

призводить до апоптозу клітин [765, 1331]. Введення поросятам препарату 

«Селцивіт» зменшувало (р<0,05–0,001) вміст ГПЛ і ТБК-активних продуктів у 

плазмі крові у всі періоди після відлучення. Слід зазначити, що ключову роль у 

цьому процесі відіграє Селен і вітамін Е, участь яких у нейтралізації продуктів 

вільнорадикальних реакцій є вза’ємодоповнювана. Вітамін Е захищає наявні в 

структурі клітинних мембран ПНЖК від окиснення, а Se-вмісна ГП проявляє свою 

дію в цитоплазмі клітин й каталізує розщеплення ГПЛ. 

Таблиця 3.78 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ТБК-активні 

продукти, нмоль/мл 

к 4,08± 

0,105 

4,51±0,086
о
 4,67±0,071

оо
 5,05±0,071

ооо
 

д 4,09±0,123* 3,96±0,109** 3,53±0,124*** 

ГПЛ, 

Од Е/мл 

к 0,80± 

0,013 

0,90±0,016
оо

 0,91±0,015
оо

 0,98±0,012
ооо

 

д 0,71±0,016*** 0,65±0,006*** 0,64±0,009*** 

 

Антиоксидантна система складається з ензимної ланки, яка відповідає за 

знешкодження вільних радикалів та АФО і неензимної ланки, до якої належать 

низькомолекулярні речовини, що діють на стадіях розгалуження й обриву ланцюгів. 

Відлучення поросят від свиноматок викликало зниження у крові поросят 

контрольної групи активності основних ензимів САЗ (табл. 3.79). Вже на 1-шу добу 

після відлучення в еритроцитах поросят контрольної групи зафіксовано зниження  

каталазної активності (р<0,01), а на 5- і 10-ту доби — активності СОД (р<0,05). 
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Таблиця 3.79 

Активність ензимів САЗ у крові поросят (Мm; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

плазма 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 0,62± 

0,05 

0,55±0,02 0,59±0,01 0,60±0,02 

д 0,58±0,02 0,63±0,01* 0,65±0,02 

еритроцити 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 48,66± 

1,04 

41,79±3,06 42,83±1,98 47,75±2,08 

д 47,99±1,39 57,03±3,50* 63,10±0,96** 

СОД активність, 

ум. од./хв•мг протеїну 

к 31,92 

1,97 

29,120,95 23,410,38
о
 25,560,49

о
 

д 30,081,09 29,611,41* 26,061,11 

Каталазна активність,  

ммоль/хв•мг протеїну 

к 1,64 

0,08 

1,290,09
о
 1,490,08 1,380,06 

д 1,460,14 2,720,32* 1,790,26 

2
1

2
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Що стосується ГП, необхідно зазначити, що на початку досліджень 

спостерігалась тенденція до зниження її активності, як у плазмі, так і в еритроцитах 

крові поросят, а у кінці досліджень ступінь активності даного ензиму наближався до 

рівня перед відлученням. Отримані дані дають підставу вважати, що в перші доби 

після відлучення в організмі поросят активуються процеси ПОЛ, які інгібують 

антиоксидантні ензими, проте, в подальшому відбувається адаптивний синтез ГП. 

Ін’єкції поросятам препарату «Селцивіт» спричинили підвищення в 

еритроцитах крові ГП активності на 5- (р<0,05) та 10-ту доби (р<0,01) після 

відлучення. При цьому на 5-ту добу після відлучення зафіксовано підвищення 

(р<0,05) активності ГП у плазмі та СОД і каталази в еритроцитах крові поросят 

дослідної групи, порівняно з контролем. Збільшення активності СОД у крові 

поросят дослідної групи, очевидно, зумовлено дією наявного у складі 

ліпосомального препарату Цинку, а активності ГП — Селену та аргініну. Відомо, 

що сорбційний центр ГП, який відповідає за фіксацію ВГ, містить чотири залишки 

аргініну.  

Вміст у крові вітамінів А та Е, а також концентрація ВГ характеризують стан 

неензимної ланки САЗ [1244]. Як свідчать результати досліджень (табл. 3.80), 

відлучення від свиноматок призвело до зменшення концентрації вітамінів А та Е у 

сироватці крові поросят контрольної групи на 1-шу добу (р<0,05), а вмісту ВГ в 

еритроцитах крові на 1-шу (р<0,01) і 5-ту доби (р<0,001) після відлучення. 

Зменшення вмісту вітамінів А і Е та ВГ у крові поросят контрольної групи, можна 

пояснити значним їх використанням за умов інтенсифікації процесів 

вільнорадикального окиснення. Парентеральне введення поросятам за дві доби до 

відлучення від свиноматок препарату «Селцивіт» сприяло збільшенню (р<0,05) 

вмісту вітаміну А у сироватці їх крові на 1-шу і 5-ту доби після відлучення 

відповідно в 2,1 та 1,3 разу. При цьому зафіксовано тенденцію до збільшення вмісту 

вітаміну Е у сироватці крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем. Вміст 

ВГ в еритроцитах крові поросят дослідної групи на 1-шу і 10-ту доби після 

відлучення був відповідно в 1,4 й 1,2 разу більший (р<0,05), ніж у поросят 

контрольної групи. 
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Таблиця 3.80 

Вміст вітамінів А і Е та відновленого глутатіону в крові поросят (Мm;n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Вітамін А, 

мкг/мл 

к 0,24 

0,016 

0,150,019
о
 0,230,021 0,190,031 

д 0,310,052* 0,310,009* 0,210,012 

Вітамін Е, 

мкг/мл 

к 2,94 

0,202 

1,460,305
о
 3,090,269 3,130,152 

д 1,520,299 3,360,038 3,160,376 

ВГ, 

мкмоль/мл 

к 1,92± 

0,062 

1,23±0,115
оо

 1,45±0,018
ооо

 1,73±0,071 

д 1,69±0,032* 1,86±0,160 2,05±0,046* 

2
1
4
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Результати досліджень показали (табл. 3.81), що відлучення від свиноматок 

призводить до зменшення у крові поросят контрольної групи вмісту Магнію і 

Феруму на 1-шу добу (р<0,05) та збільшення вмісту Купруму на 1-шу (р<0,001) і  

5-ту (р<0,05) доби після відлучення.  

Таблиця 3.81 

Вміст мінеральних елементів у крові поросят (Мm; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

цільна кров 

Mg, 

ммоль/л 

к 1,45 

0,11 

1,100,03
о
 1,080,09 1,240,06 

д 0,940,11 1,230,13 1,350,06 

Fe, 

мкмоль/л 

к 39,32 

2,68 

30,450,84
о
 30,282,55 41,321,34 

д 32,753,32 45,682,38* 44,181,49 

Сu, 

мкмоль/л 

к 11,89 

0,35 

17,410,45
ооо

 16,211,39
о 

11,620,54 

д 14,760,81* 15,391,97 13,960,93 

Zn, 

мкмоль/л 

к 22,83 

1,93 

21,592,10 23,110,79 22,601,30 

д 27,951,45 30,371,54* 26,131,28 

Co, 

мкмоль/л 

к 0,33 

0,01 

0,350,02 0,330,01 0,280,02 

д 0,340,03 0,350,02 0,330,02 

сироватка крові 

Са, 

ммоль/л 

к 3,27 

0,18 

3,070,32 2,630,29 2,600,23 

д 3,230,09 2,770,42 2,530,18 

Р, 

ммоль/л 

к 2,30 

0,25 

2,270,32 1,770,09 1,700,17 

д 2,600,35 1,800,21 1,930,07 

 

Ін’єкції препарату «Селцивіт» викликали підвищення (р<0,05) у крові поросят 

рівня Феруму на 5-ту добу й зниження (р<0,05) рівня Купруму на 1-шу добу після 

відлучення. Вміст Цинку у крові поросят дослідної групи був більший, ніж у 
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контролі, впродовж всього періоду досліджень, а на 5-ту добу після відлучення 

різниці були вірогідні. Стосовно Кобальту, Фосфору і Кальцію, відлучення та 

введення поросятам селцивіту не спричинило вірогідних змін їх вмісту в крові. 

Введення поросятам препарату «Селцивіт» не лише сприяло підвищенню 

стійкості до дії стресу, спричиненого відлученням від свиноматок, але позитивно 

впливало на їх ріст (табл. 3.82). Так, маса і прирости маси тіла у поросят дослідної 

групи в кінці експерименту були відповідно на 4,9 та 18,4 % більшими, ніж у 

контролі. Середньодобові прирости поросят дослідної групи на 18,1 % 

перевищували середньодобові прирости тварин контрольної групи. Очевидно, поряд 

з іншими компонентами селцивіту, збільшенню маси тіла поросят сприяв і наявний 

у його складі Селен, що пов’язано з його дією на тиреоїдні гормони, які беруть 

участь у процесах адаптації організму, завдяки впливу на співвідношення 

анаболічних та катаболічних процесів у органах і тканинах [479]. Спостереження за 

загальним станом і поведінкою тварин показало, що впродовж дослідного періоду 

поросята були рухливими, активно споживали корм та воду й не хворіли. 

Таблиця 3.82 

Маса тіла, середньодобові прирости і збереженість поросят (Мm; n=9) 

Показники 
Групи тварин 

к д 

Маса тіла на початку досліду, кг 6,090,18 5,980,22 

Маса тіла в кінці досліду, кг 9,180,27 9,630,23 

Приріст маси тіла за період досліду, кг 3,090,24 3,660,19 

Середньодобовий приріст, кг 0,2380,02 0,2810,01 

Збереженість, % 100 100 

 

Загалом, отримані результати вказують на те, що відлучення поросят у  

28-добовому віці викликає інтенсифікацію в організмі процесів ПОЛ, зниження 

природної резистентності й активності САЗ, експресію системи NO/L-аргінін. 

Введення поросятам препарату «Селцивіт» проявляє нормалізуючий вплив на 

активність досліджуваних систем й сприяє зростанню середньодобових приростів. 
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ВИСНОВКИ 

1. Відлучення поросят від свиноматок у 28-добовому віці призводить до 

збільшення (р<0,05–0,01) у крові кількості лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів, активності трансаміназ і зменшення концентрації гемоглобіну та вмісту 

загального протеїну. 

2. Введення поросятам селцивіту спричиняє збільшення (р<0,05) вмісту 

гемоглобіну на 1-шу та 5-ту доби, зростання вмісту загального протеїну, γ-глобулінів 

і показника гематокриту й зниження активності АсАТ на 1-шу добу після відлучення. 

3. Констатовано підвищення ЛАСК і зниження КАСК, збільшення кількості 

нефагоцитуючих й зменшення кількості фагоцитуючих моноцитів у крові поросят 

контрольної групи за умов відлучення від свиноматок (р<0,05–0,01). 

4. У поросят, яким перед відлученням від свиноматок вводили препарат 

«Селцивіт», порівняно з контролем, виявлено вищі ФА, БАСК, ЛАСК та КАСК, 

більший вміст загальних імуноглобулінів і ПМТМ, а також менший вміст ЦІК.  

5. Відлучення поросят від свиноматок викликало зменшення (р<0,05–0,001) у 

крові кількості низькоавідних і збільшення (р<0,05–0,01) кількості середньо- та 

високоавідних форм Т-лімфоцитів (загальних і активних), збільшення (р<0,05) 

відносної кількості Т-хелперів та ІРІ й зменшення (р<0,05) кількості Т-супресорів на 

10-ту добу і кількості В-лімфоцитів на 1-шу добу після відлучення. 

6. Введення поросятам селцивіту спричинило збільшення кількості Т- і  

В-лімфоцитів, підвищило їх функціональну активність, за рахунок перерозподілу 

рецепторного апарату імунокомпетентних клітин у бік збільшення їхньої авідності. 

7. Констатовано підвищення у лімфоцитах крові поросят контрольної групи 

активності сумарної NOS на 1-шу та 5-ту доби (р<0,001) і активності аргінази у всі 

періоди після відлучення (р<0,05–0,001). Виявлено зниження у лімфоцитах крові 

поросят дослідної групи активності аргінази на 1-шу добу після відлучення (р<0,01). 

8. Встановлено, що відлучення поросят від свиноматок призводить до 

збільшення у крові вмісту ГПЛ і ТБК-активних продуктів, зниження активностей 

СОД та каталази, зменшення вмісту ВГ, вітамінів А і Е. 
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9. Ін’єкції поросятам препарату «Селцивіт» сприяли зниженню (р<0,05–0,001) 

у їх крові після відлучення вмісту ГПЛ і ТБК-активних продуктів, збільшенню 

(р<0,05–0,01) вмісту вітаміну А, активностей ГП, СОД та каталази. 

10. Компоненти препарату «Селцивіт» спричинили збільшення у крові 

поросят дослідної групи вмісту Феруму та Цинку, зменшення вмісту Купруму, а 

також сприяли зростанню їх середньодобових приростів маси тіла. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [575, 586, 598, 605, 606, 609, 616, 620]. 

 

3.9. Вплив препарату «Ковісцин» на гематологічні показники, стан 

імунної та антиоксидантної систем організму поросят при відлученні їх від 

свиноматок у 25-добовому віці 

 

Раннє відлучення поросят від свиноматок дозволяє без збільшення маточного 

поголів’я, шляхом скорочення підсисного періоду, збільшити кількість опоросів і 

кількість поросят, отриманих від однієї свиноматки впродовж року. Є суперечливі 

дані про те, що раннє відлучення не виявляє негативного впливу на ріст і розвиток 

поросят й відповідно є економічно доцільним, оскільки за деякими повідомленнями 

[333, 879], відлучення у 25-добовому віці для поросят є множинним стрес-фактором.  

Зазначений вік характеризується несформованою імунною системою й 

низькими компенсаторними можливостями організму поросят, недостатністю 

вуглеводного забезпечення напруженого обміну речовин та активним залученням у 

метаболізм ліпідів, підвищеною інтенсивністю процесів пероксидації, що викликає 

функціональні зміни окремих органів і систем. Це спонукає до застосування 

поросятам у вказаний критичний період розвитку цілої низки препаратів, зокрема 

антимікробних, імуномодуляторів і антиоксидантів, що є не лише економічно 

затратним, але й спричиняє значне навантаження на організм. 

У літературі є повідомлення, що нестача Кобальту в раціонах тварин 

призводить до зменшення вмісту лізоциму в крові, інгібування синтезу Ig і 

активності фагоцитозу [1210]. А згідно з недавніми дослідженнями [902] виявлено, 
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що в малих концентраціях Кобальт проявляє виражену заспокійливу дію і 

застосовується в якості антистресового засобу. Даний аспект може становити 

значний інтерес у плані його введення у складі імуномодулюючих препаратів та їх 

застосування поросятам при відлученні від свиноматок, але подальші дослідження 

вимагають більш ґрунтовного вивчення.  

У зв’язку з цим, було розроблено ліпосомальний препарат «Ковісцин» у складі 

вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Цинку, Селену і Кобальту й проведено дослідження 

його впливу на біохімічні показники крові, клітинну та гуморальну ланки імунітету 

поросят при відлученні від свиноматок у 25-добовому віці. 

З метою з’ясування загального стану поросят було проведено морфологічні 

дослідження периферичної крові, зокрема визначення кількості лейкоцитів і 

співвідношення їх окремих видів. Як свідчать отримані результати (табл. 3.83), 

відлучення поросят від свиноматок у 25-добовому віці призвело до зменшення 

кількості лейкоцитів у крові (р<0,05–0,01) у всі періоди після відлучення, порівняно 

з періодом до відлучення. При цьому на 10-ту добу після відлучення у крові поросят 

контрольної групи спостерігалось зменшення (р<0,05) кількості лімфоцитів й 

збільшення (р<0,05) кількості сегментоядерних нейтрофілів. Відомо, що 

понаднормове збільшення співвідношення гетерофілів до лімфоцитів вказує на 

наявність стресу [143], проте, згідно даних таблиці кількість сегментоядерних 

нейтрофілів у крові поросят контрольної групи у цей період після відлучення 

знаходилась на верхній межі фізіологічної норми. Зміни у співвідношенні окремих 

видів лейкоцитів відповідно вплинули й на зниження (р<0,05) ЛІ у крові поросят 

контрольної групи на 10-ту добу після відлучення. Введення препарату «Ковісцин» 

викликало збільшення (р<0,05) на 5-ту добу після відлучення кількості 

сегментоядерних нейтрофілів у крові поросят дослідної групи, порівняно з 

контролем, і нормалізувало їх співвідношення до лімфоцитів на 10-ту добу після 

відлучення. З цих даних бачимо, що компоненти ковісцину за умов відлучення від 

свиноматок проявляють регуляторний вплив на показники лейкоцитарного профілю 

крові поросят.  
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Таблиця 3.83 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові поросят  

(Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 8,27± 

0,25 

6,72±0,25° 6,17±0,28°° 6,53±0,29° 

д 5,97±0,15 6,40±0,14 5,98±0,13 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 

к 5,33± 

0,88 

4,67±0,88 5,33±0,67 3,67±0,33
 

д 5,67±1,20 3,00±0,57 3,67±0,67 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 

к 24,33± 

1,45 

26,33±2,03 25,33±0,67 32,67±1,86° 

д 25,67±2,40 28,33±0,67* 29,00±2,31 

Еозинофіли, 

% 

к 4,00± 

0,58 

3,33±0,67 4,67±0,67 3,67±0,67 

д 4,33±0,33 3,67±0,33 4,00±0,10 

Лімфоцити, 

% 

к 63,00± 

1,00 

61,33±2,73 61,33±1,76 56,00±2,08° 

д 60,67±2,33 61,67±1,20 60,00±2,08 

Моноцити, 

% 

к 2,67± 

0,67 

3,33±0,33 2,67±0,33 3,33±0,33 

д 2,67±0,33 2,67±0,33 3,00±0,10 

ЛІ 
к 2,08± 

0,09 

1,98±0,24 1,96±0,11 1,53±0,15° 

д 1,94±0,25 1,96±0,13 1,86±0,22 

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 ковісцин. 

 

Проведеними дослідженнями виявлено тенденцію до зменшення концентрації 

гемоглобіну в крові поросят контрольної групи після відлучення від свиноматок 

(табл. 3.84). На 1-шу добу після відлучення у крові поросят цієї групи зафіксовано 

зниження величини гематокриту (р<0,05) та тенденцію до зменшення кількості 

еритроцитів, з поступовим збільшенням у наступні періоди досліджень.   
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Таблиця 3.84 

Гематологічні показники у поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Еритроцити,  

Т/л 

к 6,41 

0,21 

6,030,29 6,210,32 6,250,24 

д 6,280,19 7,280,34 6,310,19 

Гемоглобін,  

г/л 

к 85,84 

6,79 

81,692,89 81,135,11 78,583,92 

д 88,672,13 102,544,11* 99,812,22** 

Гематокрит, 

л/л 

к 0,39 

0,006 

0,360,004° 0,400,023 0,390,003 

д 0,340,016 0,410,007 0,430,003*** 

СОЕ, 

фл 

к 62,28 

2,23 

61,183,58 65,836,58 63,172,90 

д 54,971,97 56,732,13 68,741,70 

ВГЕ, 

фмоль 

к 0,84 

0,04 

0,850,02 0,820,01 0,790,05 

д 0,880,04 0,880,01* 0,990,01* 

СКГЕ, 

ммоль/л 

к 13,37 

0,99 

13,840,62 12,581,37 12,410,67 

д 16,051,10 15,450,39 14,290,21 

КП 
к 0,89 

0,05 

0,900,02 0,870,01 0,840,05 

д 0,940,04 0,940,02* 1,050,01* 

2
2

1
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Отримані дані можна пояснити наявністю в організмі поросят після 

відлучення гіпоксії, що пов’язано з механізмом розвитку стресу. За цих умов 

спостерігається невідповідність між потребою тканин у Оксигені та його 

поступленням, що призводить до зменшення кількості еритроцитів і рівня 

гемоглобіну в крові й відповідно спричиняє в організмі тривалу адаптацію.  

Введення поросятам препарату «Ковісцин» підвищило у крові концентрацію 

гемоглобіну на 5- (р<0,05) та 10-ту (р<0,01) доби, величину гематокриту на 10-ту 

(р<0,001) добу і сприяло збільшенню на 17 % кількості еритроцитів на 5-ту добу 

після відлучення. Хоча ін’єкції поросятам ковісцину не вплинули на СОЕ, але 

викликали збільшення (р<0,05) ВГЕ й КП на 5- і 10-ту доби після відлучення, 

спричинили тенденцію до зростання СКГЕ. Більша концентрація гемоглобіну в 

еритроцитах крові поросят дослідної групи свідчить про інтенсивніший водно-

сольовий обмін в організмі. Більша насиченість еритроцитів гемоглобіном вказує на 

вищий рівень Оксигену [188], а зростання КП пов’язано з стимулювальним впливом 

ковісцину на синтез еритроцитів і збільшення в них концентрації гемоглобіну. 

Оксиген проявляє максимальний вплив на еритропоез, при цьому в механізмах 

регуляції кровотворення на місцевому рівні особливе значення має еритропоетин 

[378, 849], який активує процеси проліферації та дозрівання еритробластів і 

утворення гемоглобіну. Ймовірно, гемопоетична здатність препарату «Ковісцин» 

зумовлена наявністю в його складі вітаміну Е, Цинку, Селену і, особливо Кобальту, 

який бере безпосередню участь у процесі синтезу гемоглобіну. Ці нутрієнти 

сприяють еритро- і гемопоезу, а шляхом стимуляції утворення еритропоетину 

покращують надходження Оксигену до тканин, що відповідно активує в організмі 

поросят окисно-відновні, енергетичні та обмінні процеси.  

Вміст загального протеїну відображає інтенсивність обмінних процесів у 

організмі та функціональний стан органів, адже протеїни крові займають чільне 

місце у метаболізмі [625]. Відсутність різниць у вмісті загального протеїну у 

сироватці крові поросят контрольної групи після відлучення (табл. 3.85) свідчить 

про те, що система крові підтримує необхідну для функціональної єдності та 

нормальної життєдіяльності організму сталість власного складу.  

http://91.219.144.9/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PVJ&P21DBN=PVJ&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.
http://sportswiki.ru/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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Таблиця 3.85 

Вміст протеїну та співвідношення його фракцій у сироватці крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальний протеїн, 

г/л 

к 58,30± 

1,69 

60,87±1,60 57,12±1,08 58,19±1,12 

д 64,13±0,63 62,69±0,89* 62,87±0,71* 

Альбуміни, 

% 

к 33,80± 

3,80 

40,77±1,09 41,97±1,36 42,37±1,04 

д 29,40±1,80** 35,53±0,55* 41,67±0,99 

Глобуліни, 

% 

к 66,20± 

3,80 

59,23±1,10 58,03±1,36 57,63±1,04 

д 70,60±1,80** 64,47±0,55* 58,33±0,33 

α-глобуліни, 

% 

к 22,50± 

3,22 

21,10±1,52 21,50±2,29 21,10±0,67 

д 22,40±1,03 20,60±2,83 20,26±1,13 

β-глобуліни, 

% 

к 22,27± 

1,66 

17,73±1,31 17,17±1,64 17,03±1,04 

д 20,83±1,65 18,83±2,17 18,18±2,09 

γ-глобуліни, 

% 

к 21,43± 

1,95 

20,40±0,80 19,37±0,52 19,50±0,76 

д 27,37±2,02* 25,03±1,80* 21,43±1,95 

А/Г 
к 

0,71 
0,69 0,72 0,74 

д 0,42 0,55 0,51 

2
2

3
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Водночас ін’єкції препарату «Ковісцин» збільшували (р<0,05) вміст загального 

протеїну в сироватці крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем, на 5- і  

10-ту доби після відлучення й викликали зміну його фракційного складу. Так, на 1-шу 

й 5-ту доби після відлучення вміст альбумінів у крові поросят дослідної групи був 

відповідно на 11,4 (р<0,01) та 6,4 % (р<0,05) менший, а глобулінів більший, ніж у 

контролі. Слід відзначити тенденцію до збільшення за дії ковісцину вмісту фракції  

β-глобулінів у сироватці крові поросят дослідної групи впродовж досліджуваних 

періодів. В основному збільшення вмісту глобулінів відбувалось за рахунок  

γ-глобулінів. Так, на 1-шу і 5-ту доби після відлучення зафіксовано більший (р<0,05) 

на 6,9 та 5,7 % вміст γ-глобулінів у сироватці крові поросят дослідної групи, 

порівняно до контрольної. Оскільки γ-глобуліни відповідають за опірність організму, 

володіють вираженими захисними властивостями проти бактерій і токсинів, 

зростання їх рівня у крові поросят дослідної групи у період після відлучення може 

свідчити про стимулювальний вплив компонентів препарату «Ковісцин» на 

підвищення гуморальної ланки імунної реактивності. 

У таблиці 3.86 представлено дані щодо вмісту МСМ і активності 

амінотрансфераз у крові поросят. З наведених результатів досліджень бачимо, що 

відлучення від свиноматок спричиняє збільшення (р<0,01) вмісту МСМ у сироватці 

крові поросят контрольної групи на 1-шу та 5-ту доби після відлучення. Надмірне 

утворення МСМ відбувається при окиснювальній модифікації протеїнів, внаслідок 

генерації АФО за патологічних і стресових станів [555]. Його пов’язують з виходом 

лізосомальних ензимів з гепатоцитів, що активує протеолітичну систему крові, 

викликає розпад протеїнів з подальшим накопиченням фрагментів МСМ. 

Збільшення вмісту МСМ у крові поросят за умов відлучення від свиноматок 

зумовлене як інтенсифікацією катаболічних процесів у організмі за дії токсичних 

агентів й метаболітів ПОЛ, так і пригніченням детоксикуючої функції гепатоцитів. 

Середньомолекулярні пептиди пригнічують процеси синтезу протеїну й активність 

ензимів, порушують механізми регуляції синтезу аденілових нуклеотидів, 

викликають імунодепресію за рахунок пригнічення ФА нейтрофілів і функції 

лімфоцитів, зменшують синтез глюкози та гемоглобіну [482].  
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Таблиця 3.86 

Вміст молекул середньої маси та активність ензимів переамінування у сироватці крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

МСМ, 

ум. од. 

к 0,16± 

0,006 

0,21±0,005°° 0,22±0,007°° 0,19±0,011 

д 0,18±0,025 0,19±0,002* 0,19±0,007 

АлАТ, 

мккат/л 

к 0,11± 

0,016 

0,18±0,025 0,17±0,028 0,15±0,019 

д 0,15±0,009 0,13±0,009 0,16±0,019 

АсАТ, 

мккат/л 

к 0,14± 

0,016 

0,20±0,009
о
 0,21±0,025 0,20±0,028 

д 0,19±0,018 0,16±0,009 0,19±0,009 

Коефіцієнт  

Де-Рітіса 

к 

1,25 

1,16 1,28 1,32 

д 1,26 1,21 1,18 

 

 

2
2

5
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Зменшення на 13,6 % (р<0,05) вмісту МСМ у сироватці крові поросят дослідної 

групи на 5-ту добу після відлучення вказує на нормалізацію показників обміну 

протеїнів у організмі за дії препарату «Ковісцин». Очевидно, компоненти ковісцину 

знижують інтенсивність процесів ПОЛ, внаслідок чого зменшується рівень 

фрагментації протеїнів й інгібуються процеси ендогенної інтоксикації, що позитивно 

впливає на організм загалом. Адже МСМ, взаємодіючи з компонентами системи 

гемостазу, порушують проникність біомембран і змінюють транспорт іонів, а 

з’єднуючись й блокуючи рецептори клітин — впливають на їх метаболізм і функції. 

Визначення ензиматичної активності амінотрансфераз і співвідношення 

АсАТ/АлАТ, поряд з іншими показниками, дає можливість оцінити стан важливих 

ланок метаболізму в організмі тварин [472]. Ензими переамінування переважно 

містяться у печінці, серці та скелетних м’язах, тому підвищення їх активності у 

сироватці крові має діагностичне значення при ураженні цих органів. Встановлено 

підвищення (р<0,05) активності АсАТ у сироватці крові поросят контрольної групи 

на 1-шу добу після відлучення та тенденцію до зниження активності АлАТ і АсАТ у 

поросят дослідної групи після відлучення. Нижча активність амінотрансфераз у 

крові поросят дослідної групи може вказувати на те, що завдяки компонентам 

ковісцину відлучення від свиноматок не спричинило істотних змін у метаболічних 

процесах в їхньому організмі на клітинному рівні, адже при значних порушеннях 

підвищується проникність клітинних мембран й ці внутрішньоклітинні ензими 

надходять у кров у великих кількостях. Що стосується коефіцієнта Де-Рітіса, у 

клінічній біохімії його високі значення (>2) вказують на ураження серцевого м’яза, а 

низькі (<1) свідчать про наявність функціональних розладів печінки [662]. Виходячи 

з отриманих даних, співвідношення амінотрансфераз у сироватці крові поросят 

контрольної та дослідної груп знаходилось у межах норми. 

Як відомо, відлучення поросят від свиноматок викликає порушення різних 

ланок метаболізму та виникнення відповідних реакцій з боку всіх систем організму. 

Показником, який відображає метаболізм вуглеводів, протеїнів і ліпідів є глюкоза. 

На 1-шу добу після відлучення у крові поросят контрольної групи зафіксовано 
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збільшення в 1,5 разу (р<0,01) вмісту глюкози, а у наступні періоди після 

відлучення — її зменшення (табл. 3.87).  

Таблиця 3.87 

Біохімічні показники сироватки крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Глюкоза,  

ммоль/л 

к 5,06 

0,42 

7,560,57
оо

 4,750,35 4,450,34 

д 6,490,33 6,150,21* 4,880,39 

ЦП, 

г/л 

к 20,50 

1,79 

26,220,21
о
 26,282,46 24,441,24 

д 22,021,79 21,761,01 20,152,18 

СМ, 

ммоль/л 

к 0,41 

0,04 

0,660,06
о
 1,130,17

о
 0,390,02 

д 0,430,02* 0,760,04 0,290,04 

Сечовина, 

ммоль/л 

к 4,93 

0,58 

7,870,41
о
 4,970,12 2,400,35

о
 

д 6,170,28* 4,170,07** 2,630,32 

Загальний  

ХС, ммоль/л 

к 1,65 

0,11 

1,570,14 3,410,25
оо 

1,500,21 

д 2,880,23** 3,170,22 2,410,22* 

ТГ,  

ммоль/л 

к 0,52 

0,03 

1,130,11
оо

 1,080,15
о
 0,350,01

оо
 

д 1,050,07 0,690,01 0,670,09* 

ЛФ, 

мккат/л 

к 1,14 

0,15 

1,830,16
о
 1,490,09 1,190,09 

д 1,580,09 1,340,04 1,210,09 

ЛДГ, 

мккат/л 

к 28,35 

2,13 

35,502,15 42,152,78
о
 48,190,95

ооо
 

д 38,491,26 29,091,48* 30,283,11** 

КК, 

мккат/л 

к 6,73 

0,64 

6,270,81 9,690,86
 

9,440,71
о
 

д 5,710,44 8,320,66 8,680,44 

 

Відомо, що при стресі в організмі тварин посилюється продукція 

глюкокортикоїдів, які підвищують інтенсивність пероксидних процесів і метаболізм 

глюкози, за цих умов зменшується її транспорт у клітину та утилізація [294]. 
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Глюкокортикоїди активують глюконеогенез, який забезпечує в умовах стресу організм 

енергією, при цьому пригнічується активність гексокінази і глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази. Це й пояснює її короткочасне збільшення вмісту в крові поросят 

на 1-шу добу після відлучення. Збільшення (р<0,05), порівняно з контролем, вмісту 

глюкози у крові поросят дослідної групи на 5-ту добу після відлучення вказує на 

вищий рівень енергетичного забезпечення та їх адаптивної здатності, адже провідну 

роль в енергетичних процесах у цей період відіграють вуглеводи, зокрема глюкоза, яка 

є джерелом енергії й необхідним субстратом для синтезу протеїнів і ліпідів [322]. 

Вміст ЦП у сироватці крові поросят контрольної групи на 1-шу (р<0,05) і 5-ту 

доби після відлучення, порівняно з періодом до відлучення, збільшився, а у поросят 

дослідної групи, порівняно з контролем, у вказані періоди — зменшився, але був 

більшим, ніж до відлучення. Очевидно, збільшення вмісту ЦП у крові поросят 

спричинено зростанням концентрації Купруму й нейрогуморальною регуляцією її 

метаболізму за умов стресу. ЦП також проявляє антиоксидантні властивості, 

підвищує стабільність клітинних мембран, бере участь в імунних реакціях, іонному 

обміні, стимулює гемопоез [387]. Поряд з цим, у сироватці крові поросят 

контрольної групи на 1-шу і 5-ту доби після відлучення збільшився (р<0,05) вміст 

СМ. За введення ковісцину, порівняно з контролем, вміст цих протеїнів у крові 

поросят дослідної групи був менший, особливо СМ на 1-шу добу після відлучення 

(р<0,05). Отримані результати свідчать про інгібуючий вплив препарату «Ковісцин» 

на вміст даних гострофазних протеїнів у сироватці крові поросят в умовах 

відлучення від свиноматок.  

На 1-шу добу після відлучення у сироватці крові поросят контрольної групи 

зафіксовано збільшення (р<0,05) вмісту сечовини, а на 10-ту добу — зменшення 

(р<0,05). Збільшення вмісту сечовини у крові поросят вказує на функціональне 

навантаження на нирки, внаслідок посиленого катаболізму протеїнів, а її зменшення 

пов’язане з пригніченням в умовах відлучення сечовиноутворювальної функції 

печінки. Менший вміст сечовини у крові поросят дослідної групи в 1,3 (р<0,05) й 

1,2 разу (р<0,01) на 1-шу і 5-ту доби після відлучення свідчить про зниження 

розщеплення протеїну за дії досліджуваного препарату. 
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Вміст загального ХС у сироватці крові поросят контрольної групи на 1-шу та 

10-ту доби після відлучення, порівняно з періодом до відлучення, зменшився 

відповідно на 4,8 і 9,1 %. Зменшення його вмісту, ймовірно, пов’язане зі зміною 

раціону і відсутністю споживання молока, внаслідок відлучення поросят від 

свиноматок. На 5-ту добу після відлучення у сироватці крові поросят вказаної групи 

зафіксовано збільшення (р<0,01) вмісту ХС. Підвищення рівня ХС у крові поросят у 

цей період можна пояснити зростаючими потребами організму в доступному 

джерелі енергії, що ініціює мобілізацію ліпідів з жирових депо. Введення поросятам 

ковісцину збільшило у крові вміст ХС, порівняно з контролем, на 1-шу (р<0,01) й 

10-ту (р<0,05) доби після відлучення. Тривале збільшення в крові вмісту загального 

ХС може спричинити пригнічення ФА мононуклеарних і поліморфноядерних 

фагоцитів. А за даними [89], ХС стабілізує рідинно-кристалічну фазу мембранного 

бішару клітин. Проте зростання його вмісту в крові поросят дослідної групи було у 

межах референтного рівня, що вказує на нормалізуючий вплив компонентів 

препарату «Ковісцин» на обмін ліпідів у організмі поросят за умов відлучення. 

На 1-шу і 5-ту доби після відлучення, порівняно з періодом до відлучення, 

зафіксовано збільшення концентрації ТГ (р<0,05–0,01) у сироватці крові поросят 

контрольної групи. ТГ виконують резервну функцію і в період інтенсивного росту 

посилено використовуються в організмі на енергетичні потреби [309, 760, 775]. 

Відповідно зменшення (р<0,01) вмісту ТГ у сироватці крові поросят контрольної 

групи на 10-ту добу після відлучення можна пояснити адаптивною відповіддю 

організму, зумовленою відлученням від свиноматок і пов’язано з їх залученням у 

метаболічні процеси в якості універсального джерела енергії. Водночас підвищення 

у 1,9 разу (р<0,05) рівня ТГ у сироватці крові поросят дослідної групи на 10-ту добу 

після відлучення, порівняно з контролем, свідчить про нормалізуючий вплив 

досліджуваного препарату на метаболічні процеси в їх організмі після відлучення. 

Одним з критеріїв оцінки метаболічного гомеостазу в організмі є активність ЛФ. 

Вона бере участь у процесах трансмембранного фосфорилювання, забезпечує 

транспорт глюкози в клітини й її оптимальний рівень у крові, поряд з необхідними 

для біоенергетики клітини фосфатами [973]. Динаміка активності ЛФ відображає 
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метаболізм Кальцію та Фосфору. Як свідчать отримані результати, відлучення від 

свиноматок призводить до підвищення (р<0,05) активності ЛФ у сироватці крові 

поросят контрольної групи на 1-шу добу після відлучення з поступовим зниженням 

у наступні періоди досліджень. Введення поросятам препарату «Ковісцин» 

викликало зниження в сироватці крові в 1,2 разу активності цього ензиму на 1-шу 

добу після відлучення, порівняно з контролем. Підвищення активності ЛФ у крові 

поросят контрольної групи вказує на зниження в умовах відлучення засвоєння в 

організмі вітаміну D3, що може викликати зменшення синтезу кальційзв’язуючих 

протеїнів і порушення надходження у кров Кальцію та Фосфору. Нижча активність 

ЛФ у сироватці крові поросят дослідної групи свідчить про нормалізуючий вплив 

компонентів ковісцину на баланс в організмі вказаних макроелементів. 

Оскільки ЛДГ каталізує кінцеву реакцію гліколізу, відповідно підвищення в 1,4 

(р<0,05) та 1,7 разу (р<0,001) її активності у крові поросят контрольної групи на 5- і  

10-ту доби після відлучення можна трактувати як зростання їх потреби в глюкозі. 

Збільшення на 8,4 %, порівняно з контролем, її активності у сироватці крові поросят 

дослідної групи на 1-шу добу після відлучення вказує на інтенсифікацію 

гліколітичного шляху катаболізму глюкози, підвищення біоенергетичних процесів за 

рахунок зростання утворення АТФ та посилення зворотного каталізу молочної кислоти 

до піровиноградної. Слід зазначити, що ЛДГ є цинквмісним ензимом, тому вища її 

активність у крові поросят дослідної групи у цей період, очевидно, зумовлена 

наявністю цього мікроелемента у складі ковісцину. Підвищення активності ЛДГ у 

крові поросят дослідної групи на 5- (р<0,05) і 10-ту (р<0,01) доби після відлучення 

може свідчити про переважання в організмі аеробного шляху окиснення глюкози. 

Поряд з цим, відлучення поросят від свиноматок спричинило підвищення в 

1,4 разу (р<0,05) активності КК у сироватці крові поросят контрольної групи на  

10-добу після відлучення, а введення препарату «Ковісцин» знижувало (р<0,5) її 

активність, відносно контролю, у всі періоди досліджень. Оскільки КК забезпечує 

організм великою кількістю енергії у короткий проміжок часу, збільшення її активності 

у крові поросят контрольної групи вказує на зростання в умовах відлучення від 

свиноматок енергетичного дефіциту, що відповідно викликало її значну експресію. 
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Важливе значення у формуванні неспецифічної резистентності організму 

належить клітинам, здатним до фагоцитозу. Як показали результати досліджень, 

відлучення поросят від свиноматок істотно не впливало на показники фагоцитозу 

нейтрофілів крові поросят (табл. 3.88). Водночас введення ковісцину викликало 

підвищення (р<0,05) ФА нейтрофілів крові у поросят дослідної групи на 5- та 10-ту 

доби й збільшення (р<0,05), порівняно з контролем, ФІ і ФЧ на 10-ту добу після 

відлучення. Отримані дані свідчать про те, що компоненти ковісцину стимулюють в 

організмі поросят клітинну ланку неспецифічної резистентності. Це може бути 

зумовлено активуючим впливом вітаміну А і Кобальту, що містяться у складі 

препарату, на процеси фагоцитозу нейтрофілів крові.  

Таблиця 3.88 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові поросят (Мm; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ФА, 

% 

к 46,33± 

0,67 

46,67±1,20 46,88±0,88 47,00±0,58 

д 48,33±0,88 51,33±0,88* 55,00±2,08* 

ФІ, 

од. 

к 5,99± 

0,09 

6,69±0,35 6,83±0,43 6,73±0,28 

д 7,10±0,09 7,41±0,41 7,82±0,23* 

ФЧ, 

од. 

к 2,77± 

0,07 

3,13±0,23 3,18±0,26 3,16±0,17 

д 3,50±0,12 3,80±0,15 4,20±0,15* 

 

Важливу роль у кооперативній взаємодії імунокомпетентних клітин 

відіграють макрофаги, які перетворють антигени у більш імуногенні форми, беручи 

участь у специфічній сенсибілізації лімфоїдних елементів гуморальної та клітинної 

ланок імунітету [1157]. Як свідчать дослідження (табл. 3.89), відлучення змінює 

співвідношення у крові поросят мононуклеарних клітин. Так, у всі періоди після 

відлучення у крові поросят контрольної групи зменшувалась (р<0,01–0,001) 

кількість фагоцитуючих моноцитів, збільшувалась (р<0,05–0,01) кількість 

макрофагів і зростав (р<0,05) ПМТМ. 



232 

Таблиця 3.89 

Показники макрофагальної трансформації мононуклеарів крові поросят (М±m; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Фагоцитуючі  

моноцити, % 

к 47,67± 

1,76 

33,00±1,53
оо

 34,33±1,45
оо

 27,67±1,45
ооо

 

д 34,67±1,86 33,33±1,86 34,67±2,73 

Фагоцитуючі  

макрофаги, % 

к 20,00± 

1,15 

28,67±2,03
о
 30,00±2,65

о
 29,67±1,45

оо
 

д 30,00±1,15 34,00±1,53 28,33±1,45 

Нефагоцитуючі 

моноцити, % 

к 27,00± 

2,00 

30,67±1,20 31,33±0,88 38,67±1,76
о
 

д 24,67±0,33 24,67±2,40 29,33±2,33* 

Нефагоцитуючі 

макрофаги, % 

к 5,33± 

0,88 

6,00±0,58 4,33±0,33 4,00±0,58 

д 10,67±1,20* 11,33±0,88*** 11,33±1,20** 

ФІ,  

% 

к 67,67± 

0,67 

63,33±0,67
о
 64,33±1,20 63,67±4,48 

д 64,67±0,88 67,33±3,18 63,00±1,53 

ФЧ,  

од. 

к 8,67± 

1,15 

7,37±0,37 7,07±0,58 8,42±0,91 

д 8,12±1,22 8,51±0,82 8,84±0,79 

ПМТМ, 

% 

к 25,33± 

1,86 

34,67±1,45
о
 34,33±2,33

о
 33,67±2,03

о
 

д 40,67±2,19 45,33±2,19* 39,67±2,19 

2
3
2
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У крові поросят контрольної групи на 10-ту добу після відлучення зафіксовано 

збільшення (р<0,05) кількості нефагоцитуючих моноцитів, а на 1-шу добу після 

відлучення зменшення (р<0,05) ФІ. Введення поросятам препарату «Ковісцин» 

спричинило стимулювальний вплив на процеси макрофагальної трансформації 

мононуклеарів. Так, у крові поросят дослідної групи ПМТМ був більший, ніж у 

контролі, у всі досліджувані періоди після відлучення, а на 5-ту добу різниці були 

вірогідні. При цьому кількість нефагоцитуючих макрофагів у крові поросят 

дослідної групи на 1-шу, 5-ту та 10-ту доби після відлучення відповідно в 1,8 

(р<0,05), 2,6 (р<0,001) і 2,8 разу (р<0,01), була більшою, ніж у контролі. Водночас у 

крові поросят дослідної групи зафіксовано тенденцію до збільшення після 

відлучення ФІ і ФЧ. Більша здатність мононуклеарних клітин крові поросят 

дослідної групи до трансформації у макрофаги свідчить про вищий рівень імунного 

потенціалу організму. Заслуговує на увагу й той факт, що макрофаги і моноцити 

синтезують частину еритропоетину, який активує процеси проліферації та 

дозрівання еритробластів і утворення гемоглобіну. Таким чином, отримані дані 

вказують на те, що збільшення кількості цих клітин у крові поросят дослідної групи 

сприяє підвищенню в організмі після відлучення процесів еритро- й гемопоезу. 

Проведені дослідження показали (табл. 3.90), що відлучення спричиняє 

інгібуючий вплив на БАСК, ЛАСК і КАСК поросят контрольної групи, при цьому на 

1-шу добу після відлучення констатовано вірогідне зниження БАСК. Зниження 

показників гуморальної ланки неспецифічної резистентності в організмі поросят 

після відлучення, очевидно, компенсовувалось підвищенням клітинних факторів 

захисту. Кінцевим результатом імунної відповіді є утворення в організмі ЦІК. 

Встановлено, що відлучення спричиняє тенденцію до підвищення рівня ЦІК у 

сироватці крові поросят контрольної групи, особливо на 1-шу і 5-ту доби після 

відлучення, що можна пояснити впливом стресу та аліментарних чинників.  

Одним з гуморальних факторів неспецифічної резистентності є Ig, які 

синтезуються В-лімфоцитами у відповідь на дію антигенів [1303]. Як свідчать 

отримані результати, вміст загальних Ig у сироватці крові поросят упродовж 

досліджень збільшувався за введення ковісцину. 



234 

 

 

Таблиця 3.90 

Гуморальні фактори природної резистентності організму поросят (Мm; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальні  

імуноглобуліни, г/л 

к 12,40± 

1,20 

12,47±0,64 12,80±0,95 12,13±0,73 

д 15,40±0,95 14,27±1,57 14,27±0,99 

БАСК, 

% 

к 48,29± 

1,93 

35,41±3,99
о
 43,89±3,94 42,85±2,78 

д 52,63±4,12* 57,01±0,96* 56,93±2,99* 

ЛАСК, 

% 

к 51,33± 

1,45 

49,00±1,73 48,33±2,19 50,00±1,00 

д 52,00±1,15 53,67±0,88 54,67±0,88* 

КАСК, 

од. 

к 0,05± 

0,006 

0,04±0,007 0,03±0,003 0,04±0,010 

д 0,06±0,005 0,04±0,005 0,04±0,003 

ЦІК, 

ммоль/л 

к 64,67± 

2,33 

65,33±4,33 70,67±1,76 61,67±4,33 

д 65,00±2,65 62,66±0,88* 59,33±5,24 

2
3

4
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Виключно важливу роль у захисті організму відіграє БАСК. Результати 

досліджень вказують на вищий (р<0,05) її рівень у поросят дослідної групи, ніж у 

контролі, у всі досліджувані періоди. Неспецифічна резистентність тварин значною 

мірою залежить від кількості в організмі лізоциму, який активується макрофагами і 

нейтрофільними гранулоцитами. Введення поросятам препарату «Ковісцин» 

підвищувало ЛАСК, а на 10-ту добу після відлучення різниці, порівняно з 

контролем, були вірогідні. Введення досліджуваного препарату сприяло тенденції 

до підвищення у поросят КАСК. При цьому вміст ЦІК у сироватці крові поросят 

дослідної групи на 5-ту добу після відлучення був на 11,3 % (р<0,05) менший, ніж у 

контролі.  

Загалом, проведені дослідження свідчать про те, що введення поросятам перед 

відлученням від свиноматок препарату «Ковісцин» виявляє адитивний 

стимулювальний вплив на показники, які характеризують інтегральний стан 

клітинної та гуморальної ланок неспецифічної резистентності. 

Представлені у таблиці 3.91 результати вказують на зниження у крові поросят 

показників Т-клітинної ланки імунітету за умов відлучення від свиноматок. Так, у 

крові поросят контрольної групи на 10-ту добу після відлучення відносна кількість 

загальних і активних Т-лімфоцитів була меншою (р<0,05), порівняно з кількістю до 

відлучення. Зменшення у вказаний період досліджень кількості цих популяцій  

Т-лімфоцитів у крові поросят контрольної групи відбувалось на тлі збільшення 

кількості недиференційованих клітин (р<0,05). Водночас на 10-ту добу після 

відлучення у крові поросят контрольної групи було виявлено меншу (р<0,05) 

відносну кількість ТФР-лімфоцитів. Зниження чисельності хелперної популяції  

Т-лімфоцитів у крові поросят спостерігалось за рахунок зменшення (р<0,05) 

кількості їх низькоавідних форм і збільшення (р<0,05) кількості 

недиференційованих клітин. Ці дані свідчать про імуносупресивний вплив 

відлучення на утворення Т-лімфоцитів у організмі поросят. Зміни кількості в крові 

поросят контрольної групи Т-хелперів призвели до зниження в 1,3 разу на 5- і 10-ту 

доби після відлучення ІРІ, порівняно з періодом до відлучення від свиноматок.  
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Таблиця 3.91 

Кількість Т-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові поросят  

(М±m; %; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

1 2 3 4 5 6 

Т-загальні, 

0 

к 58,00± 

0,58 

60,00±1,00 59,33±3,71 65,33±1,67
о
 

д 56,67±2,19 55,00±2,08 60,67±1,76 

3–5 
к 33,67± 

1,76 

32,33±2,03 32,67±1,76 28,33±1,45 

д 37,33±1,76 36,67±2,73 30,33±1,76 

6–10 
к 6,00± 

0,58 

6,33±1,45 6,33±0,88 5,33±0,67 

д 5,33±0,33 5,67±1,85 6,67±0,88 

М 
к 2,33± 

0,88 

2,00±1,00 2,50±1,50 1,00±0,10 

д 1,00±0,10 4,00±0,20 2,33±0,88 

% 
к 42,00± 

0,58 

40,00±1,00 40,67±3,71 34,67±1,67
о
 

д 43,33±2,19 45,00±2,08 39,33±1,76 

Т-активні, 

0 

к 72,00± 

2,08 

73,33±1,45 77,00±1,15 78,67±0,88
о
 

д 72,33±0,88 74,33±0,88 73,67±0,88* 

3–5 
к 21,67± 

1,20 

21,67±1,20 19,00±0,58 18,00±2,00 

д 22,00±1,00 22,00±2,31 21,00±1,00 

6–10 
к 6,33± 

0,88 

5,00±1,15 3,33±0,33
о
 3,00±1,15 

д 5,67±0,67 3,00±0,10 5,33±0,33 

% 
к 28,00± 

2,08 

26,67±1,45 23,00±1,15 21,33±0,88
о
 

д 27,67±0,88 25,67±0,88 26,33±0,88* 

Т-хелпери, 

0 

к 70,67± 

0,88 

71,33±1,20 74,67±2,96 78,67±1,20
о
 

д 70,67±0,33 75,00±3,05 76,00±1,15 



237 

продовження табл. 3.91 

1 2 3 4 5 6 

3–5 
к 24,33± 

0,88 

24,33±0,67 20,33±1,45 19,33±1,45
о
 

д 22,33±1,20 19,33±1,76 22,00±0,58 

6–10 

 

к 5,00± 

1,15 

3,00±1,00 4,33±0,88 2,00±0,58 

д 6,33±0,88 4,67±0,88 1,67±0,33 

% 
к 28,67± 

1,20 

28,67±1,20 25,33±2,96 21,33±1,20
о
 

д 29,33±0,33 25,00±3,05 24,00±1,15 

Т-супресори, 

% 

к 13,33± 

1,67 

11,33±2,19 15,33±0,88 13,33±2,85 

д 14,00±2,08 20,00±2,52 15,33±1,76 

ІРІ 

к 2,19± 

0,16 

2,84±0,29 1,64±0,13 1,65±0,15 

д 2,20±0,26 1,33±0,12 1,62±0,13 

РБТЛ 
к 44,67± 

0,88 

42,00±1,53 40,00±2,08 34,33±0,88
оо 

д 42,33±1,20 44,67±2,03 39,67±1,20* 

 

Введення поросятам препарату «Ковісцин» сприяло збільшенню в крові 

відносної кількості Т-лімфоцитів. Проте вірогідні різниці було отримано стосовно 

збільшення в крові поросят кількості активних Т-лімфоцитів на 10-ту добу після 

відлучення. У цей період досліджень у крові поросят дослідної групи зменшилась 

(р<0,05) кількість їх недиференційованих форм. Відносна кількість Т-хелперів у 

крові поросят цієї групи у всі періоди після відлучення була більшою (р<0,5), ніж у 

контролі. Оскільки ТФР-лімфоцити стимулюють В-лімфоцити до проліферації та 

диференціації в антитілопродукуючі клітини, збільшення їх кількості вказує на 

активуючий вплив ковісцину на імунні реакції клітинного і гуморального типу, що 

відповідно запобігає розвитку в організмі поросят після відлучення імунодефіциту. 

За умов відлучення у крові поросят контрольної групи відмічалась тенденція 

до поступового зниження бластної трансформації Т-лімфоцитів у реакції з ФГА, а на 

10-ту добу після відлучення даний показник вірогідно (р<0,01) зменшився. Ці 

результати свідчать про те, що відлучення поросят від свиноматок призводить до 

зниження функціональної активності Т-лімфоцитів крові. Ін’єкції у складі ковісцину 
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жиророзчинних вітамінів, L-аргініну, Цинку, Селену і Кобальту посилили 

функціональну активність лімфоїдних клітин, сприяли активації неактивних й 

низькоактивних Т-лімфоцитів периферичної крові й стимулювали їх перетворення у 

великі бластні клітини, на що вказує збільшення (р<0,05) в крові поросят дослідної 

групи на 10-ту добу після відлучення кількості Т-лімфоцитів у РБТЛ.  

Представлені у таблиці 3.92 дані свідчать про те, що відлучення викликає 

зменшення у крові поросят кількості В-лімфоцитів. Так, їх відносна кількість у крові 

поросят контрольної групи на 5- (р<0,05) та 10-ту (р<0,01) доби після відлучення 

була меншою, ніж до відлучення. Виявлено значне зменшення (р<0,05) у крові 

поросят контрольної групи кількості В-лімфоцитів з високою щільністю рецепторів 

на 1-шу добу, з наступним збільшенням їх кількості на 10-ту добу після відлучення. 

При цьому кількість недиференційованих клітин у крові поросят вказаної групи на 

5-ту добу збільшилась (р<0,05), а кількість низькоавідних форм В-лімфоцитів на  

10-ту добу після відлучення — зменшилась (р<0,05). 

Таблиця 3.92 

Кількість В-лімфоцитів у крові поросят (М±m; %; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ЕАС-РУЛ, 

0 

к 52,67± 

1,85 

55,67±1,20 60,33±1,45
о
 61,67±3,53 

д 53,33±1,76 54,67±1,76 57,00±1,53 

3–5 
к 34,33± 

1,86 

36,00±1,53 31,00±2,65 23,00±2,53
о
 

д 33,00±2,08 31,00±1,53 29,00±1,53 

6–10 
к 8,67± 

1,45 

7,67±2,40 6,33±0,88 8,67±0,88 

д 9,33±0,67 8,67±1,20 8,33±0,88 

М 
к 4,33± 

0,88 

1,00±0,10
о
 2,33±0,88 5,00±0,20 

д 4,33±0,33*** 5,67±0,67* 5,67±1,45 

% 
к 47,33± 

1,86 

44,33±1,20 39,67±1,45
о
 35,00±1,15

оо
 

д 46,67±1,76 45,33±1,76 43,00±1,53* 
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Введення препарату «Ковісцин» сприяло збільшенню (р<0,05) у крові поросят, 

порівняно з контролем, відносної кількості В-лімфоцитів на 10-ту добу, а кількості 

їх високоавідних форм — на 1-шу (р<0,001) та 5-ту (р<0,05) доби після відлучення. 

Отримані результати вказують на стимулювальний вплив компонентів ковісцину на 

кількість В-лімфоцитів та їх функціональну активність у крові поросят. 

Відлучення змінює активність ензимів системи синтезу NO у крові поросят 

(табл. 3.93). Встановлено, підвищення активності сумарної NOS у лімфоцитах крові 

поросят контрольної групи на всіх стадіях досліджень, при цьому на 1-шу добу 

після відлучення різниці, порівняно з періодом до відлучення, були вірогідні 

(р<0,01). Зростання активності NOS за умов стресу викликає збільшення вмісту 

нітрит-іону, а високий рівень NO включає його у вільнонорадикальні реакції, 

відбувається накопичення АФО, збільшується вміст пероксинітрит-аніону, 

утворення гідроксильного радикалу й активується ПОЛ [1279, 1339]. Інтенсивне 

зростання активності NOS у лімфоцитах крові поросят контрольної групи у період 

після відлучення за дефіциту екзогенного L-аргініну, очевидно, сприяло продукції 

супероксидного аніон-радикалу, який при взаємодії з NO перетворюється у 

пероксинітрит й викликає нітрозуючий стрес. У поросят дослідної групи у 

лімфоцитах крові також було зафіксовано підвищення активності сумарної NOS, але 

воно було значно нижчим, ніж у контролі, особливо на 1-шу добу після відлучення 

(р<0,05). Ці дані свідчать про те, що введення поросятам у складі ковісцину  

L-аргініну слугувало його екзогенним джерелом для синтезу NO й за цих умов NO 

виконував функцію лімітуючого фактора стрес-реакції. Також виявлено тенденцію 

до зростання активності аргінази у лімфоцитах крові поросят контрольної групи на 

5- та 10-ту, а вмісту сечовини — на 1-шу і 5-ту доби після відлучення. Водночас 

введення поросятам дослідної групи препарату «Ковісцин» викликало тенденцію до 

зниження активності аргінази у лімфоцитах крові в усі періоди після відлучення, а 

вмісту сечовини — на 1-шу добу після відлучення (р<0,01).  

Отже, введення поросятам ковісцину спричинило нормалізуючий вплив на 

неокисний та інгібувало окисний шляхи метаболізму L-аргініну в лімфоцитах крові, що 

сприяло зменшенню вмісту циркулюючих метаболітів NO і зниженню активності NOS. 
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Таблиця 3.93 

Активність NO-синтази, аргінази та вміст сечовини у лімфоцитах крові поросят (М±m; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Активність NOS,  

нмоль NADPH/ 

хв•мг протеїну 

к 0,19± 

0,05 

0,46±0,02
оо

 0,33±0,01 0,23±0,06 

д 0,33±0,02* 0,24±0,03 0,20±0,02 

Активність аргінази,  

мкмоль сечовини/ 

хв•мг протеїну 

к 0,52± 

0,06 

0,44±0,04 0,68±0,08 0,73±0,06 

д 0,37±0,07 0,46±0,02 0,61±0,05 

Сечовина, мкмоль/л 
к 0,92± 

0,13 

1,11±0,09 1,63±0,23 0,79±0,42 

д 0,62±0,08* 1,18±0,09 1,16±0,13 

2
4
0
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З активацією NOS за умов відлучення пов’язана інтенсифікація процесів ПОЛ. У 

крові поросят після відлучення від свиноматок зафіксовано тенденцію до збільшення 

вмісту проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ — ГПЛ і ТБК-активних продуктів 

(табл. 3.94). У плазмі крові поросят дослідної групи, порівняно з контрольною, 

виявлено менший вміст ГПЛ на 1-шу добу після відлучення (р<0,05) і ТБК-активних 

продуктів — у всі досліджувані періоди після відлучення (р<0,05–0,001). Ці дані 

свідчать про те, що препарат «Ковісцин» інгібує накопичення продуктів ПОЛ у крові 

поросят, шляхом підвищення в організмі активності ензимної й неензимної ланок САЗ. 

Таблиця 3.94 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ГПЛ, 

Од Е/мл 

к 0,89± 

0,04 

0,98±0,03 0,92±0,05 0,85±0,05 

д 0,83±0,02* 0,80±0,03 0,72±0,03 

ТБК-активні 

продукти, нмоль/мл 

к 4,39± 

0,24 

4,75±0,05 4,72±0,08 4,75±0,13 

д 3,89±0,05*** 4,22±0,06** 4,10±0,07* 

 

Проведені дослідження показали (табл. 3.95), що відлучення від свиноматок 

інгібує активність основних ензимів САЗ, зокрема спричиняє зниження в 

еритроцитах крові поросят контрольної групи активності ГП (р<0,05) і СОД (р<0,01) 

на 1-шу добу після відлучення. ГП в ензиматичній системі є важливою ланкою САЗ, 

що каталізує реакцію окиснення глутатіону, який забезпечує каталазу атомами 

Гідрогену. Каталазна активність в еритроцитах крові поросят контрольної групи 

впродовж усіх періодів досліджень поступово знижувалась (р<0,05). Значне 

зниження каталазної активності в крові поросят контрольної групи зумовлене 

посиленими її витратами на знешкодження пероксиду гідрогену, який інтенсивно 

утворюється в процесі перетворення супероксидних радикалів. Важливим аспектом 

є дія цих ензимів у комплексі, оскільки, не будучи перетворений каталазою, 

пероксид гідрогену ушкоджує молекули СОД. 
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Таблиця 3.95 

Активність ензимів САЗ у крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

плазма 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 0,65± 

0,02 

0,61±0,01 0,59±0,02 0,62±0,01 

д 0,64±0,02 0,67±0,02* 0,68±0,02 

еритроцити 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 57,24± 

1,15 

51,13±1,44
о
 51,08±2,09 53,68±1,97 

д 54,96±1,72 59,84±1,58* 57,51±1,85 

СОД активність,  

ум. од./хв•мг протеїну 

к 25,02± 

1,79 

13,74±1,11
оо

 22,62±1,86 22,19±0,72 

д 29,99±3,59* 29,83±2,33 23,04±1,93 

Каталазна активність, 

ммоль/хв•мг протеїну 

к 2,19± 

0,31 

1,26±0,09
о
 1,19±0,08

о
 1,16±0,06

о
 

д 1,57±0,17 1,42±0,12 1,39±0,03* 

2
4

2
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Введення поросятам препарату «Ковісцин» сприяло підвищенню (р<0,05) ГП 

активності у плазмі й в еритроцитах крові на 5-ту добу, а СОД активності в 

еритроцитах крові — на 1-шу добу після відлучення. Властивістю СОД є інактивація 

супероксидних радикалів на початкових етапах порушення гомеостазу, тому за 

введення досліджуваного препарату спостерігалось підвищення її активності в 

еритроцитах крові поросят уже на 1-шу добу після відлучення. Зростання на 19,8 % 

(р<0,05) каталазної активності у гемолізаті еритроцитів крові поросят дослідної групи 

на 10-ту добу після відлучення може вказувати на посилення функціональної ланки 

САЗ й підвищення стійкості тварин до стресу за дії компонентів ковісцину.  

Дослідження неензимної ланки САЗ в організмі поросят свідчить, що введення 

препарату «Ковісцин» впливає на вміст вітамінів А та Е в сироватці їх крові 

(табл. 3.96). У поросят дослідної групи виявлено більший (р<0,05), ніж у контролі, 

вміст у крові вітаміну А на 1-шу та 10-ту доби після відлучення, а вітаміну Е — на 

1-шу добу після відлучення. Збільшення вмісту ВГ в еритроцитах крові поросят 

дослідної групи на 1-шу добу після відлучення, порівняно з контролем, пов’язано з 

наявними у складі препарату компонентами, за цих умов ензиматична ланка САЗ 

достатньою мірою забезпечувалась атомами Гідрогену, необхідними для процесів 

знешкодження вільних радикалів [1376]. 

Таблиця 3.96 

Вміст вітамінів А і Е та відновленого глутатіону в крові поросят (Мm;n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Вітамін А, 

мкг/мл 

к 0,22 

0,021 

0,190,025 0,240,020 0,220,011 

д 0,320,015* 0,290,008 0,310,022* 

Вітамін Е, 

мкг/мл 

к 2,57 

0,025 

2,410,083 2,530,099 2,450,103 

д 3,000,157* 2,690,151 2,530,048 

ВГ, 

мкмоль/мл 

к 1,66± 

0,16 

1,38±0,06 1,48±0,21 1,84±0,11 

д 1,89±0,15* 2,08±0,22 1,98±0,13 
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В умовах відлучення від свиноматок встановлено (табл. 3.97), зменшення 

вмісту Магнію і Феруму в крові поросят контрольної групи на 1-шу добу (р<0,05), а 

Селену — в усі періоди після відлучення (р<0,05–0,001). Слід зазначити, що на 1-шу 

й 5-ту доби після відлучення вміст Купруму мав тенденцію до збільшення, тоді як 

на 10-ту добу — до зменшення. Також зафіксовано тенденцію до зменшення вмісту 

Цинку в крові поросят контрольної групи на 1-шу і 5-ту доби після відлучення.  

Таблиця 3.97 

Вміст мінеральних елементів у крові поросят (Мm; n=3–4) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

цільна кров 

Mg, 

ммоль/л 

к 1,11 

0,06 

0,880,04
о
 0,940,06 0,850,08 

д 0,990,04 0,880,02 0,820,06 

Fe, 

мкмоль/л 

к 33,64 

0,95 

27,741,59
о
 30,871,18 32,132,13 

д 29,851,44 33,162,59 36,250,38 

Сu, 

мкмоль/л 

к 20,67± 

3,68
 

25,49±1,24 23,13±1,86
 

14,23±0,47 

д 23,85±0,73 13,27±0,83** 13,45±0,84 

Zn, 

мкмоль/л 

к 26,52± 

2,24 

23,68±0,73 24,67±1,59 26,60±1,34 

д 26,38±0,62* 27,12±2,62 27,33±1,69 

Se, 

мкмоль/л 

к 2,69± 

0,25 

1,13±0,25
о
 0,37±0,06

ооо
 1,15±0,15

оо
 

д 2,52±0,06** 0,89±0,24 1,71±0,35 

Co, 

мкмоль/л 

к 0,32 

0,02 

0,280,03 0,210,04 0,220,02
о
 

д 0,400,07 0,420,05 0,410,04* 

сироватка крові 

Са, 

ммоль/л 

к 
2,77± 

0,29 

2,77±0,12 2,80±0,10 2,83±0,38 

д 2,93±0,09 3,10±0,01* 3,03±0,41 

Р, 

ммоль/л 

к 
2,23± 

0,67 

2,17±0,17 2,33±0,23 2,30±0,20 

д 2,37±0,20 2,53±0,13 2,67±0,09 
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Виявлені зміни вмісту в крові поросят після відлучення вказаних 

мікроелементів можуть впливати на активність антиоксидантних ензимів. Так, 

зменшення вмісту в крові поросят контрольної групи Феруму, порівняно з періодом 

до відлучення, ймовірно, спричинило зниження каталазної активності, що пов’язано з 

його наявністю в активному центрі цього ензиму, Цинку й Купруму — у складі СОД, 

а Селену — в складі ГП. Це підтверджується й зниженням активності відповідних 

ензимів у крові поросят контрольної групи за умов відлучення від свиноматок.  

Досліджуваний препарат зумовив збільшення вмісту в крові поросят — на  

1-шу добу Цинку в 1,1 (р<0,05) та Селену в 2,2 разу (р<0,01), на 5-ту добу Кальцію в 

1,1 разу (р<0,05), а на 10-ту добу після відлучення Кобальту в 1,9 разу (р<0,05). 

Зафіксовано тенденцію до збільшення вмісту Феруму в крові поросят дослідної 

групи, порівняно з контролем, на 5- і 10-ту доби після відлучення. Збільшення 

вмісту Селену в крові поросят після відлучення може вказувати на посилення в 

організмі енергетичного обміну, який реалізується шляхом стимулювання 

селензалежної 5-дейодинази й дії на тиреоїдні гормони [141, 142, 649, 921].  

Оскільки Кальцій впливає на проникність клітинних і внутрішньоклітинних 

мембран, стимулює клітини імунної системи, підвищує ФА нейтрофілів й активує 

пропердинову систему [97] — більший його вміст у сироватці крові поросят 

дослідної групи після відлучення від свиноматок свідчить про вищі захисні 

можливості їх організму. Очевидно, підвищення рівня у крові Кальцію відбувалось 

за дії у складі препарату вітаміну D3, адже цей вітамін регулює кальцієво-

фосфорний обмін та стимулює Са
2+

-залежні процеси. Водночас на 5-ту добу після 

відлучення у крові поросят дослідної групи, порівняно з контрольною, констатовано 

менший (р<0,01) вміст Купруму, що, ймовірно, пов’язано з впливом наявного у 

складі препарату «Ковісцин» Цинку. Адже за даними [304, 396] підвищення рівня 

Цинку і Кальцію спричиняє зменшення вмісту Купруму в організмі. 

Інтегральними показниками здоров’я і ступеня реалізації ресурсів у організмі 

свиней є інтенсивність їх росту та маса тіла [868]. Проведеними дослідженнями 

встановлено (табл. 3.98), що парентеральне введення поросятам препарату 

«Ковісцин» сприяє збільшенню їх маси тіла у кінці досліджень. При цьому в 
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поросят дослідної групи середньодобові прирости та прирости маси тіла були 

відповідно на 19,4 і 19,2 % (р<0,05) більші, порівняно з контролем. 

Таблиця 3.98 

Маса тіла і середньодобові прирости поросят (Мm; n=8) 

Показники 
Групи тварин 

к д 

Маса тіла на початку досліду, кг 5,260,11 5,250,10 

Маса тіла в кінці досліду, кг 8,070,22 8,720,21 

Приріст маси тіла за період досліду, кг 2,810,19 3,350,16* 

Середньодобовий приріст, кг 0,2160,02 0,2580,01 

Збереженість, % 100 100 

 

Отже, введення поросятам за дві доби до відлучення препарату «Ковісцин» 

сприяло нормалізації метаболічних процесів, підвищенню неспецифічних факторів 

резистентності, внаслідок стимулювання клітинної і гуморальної ланок імунної 

відповіді, індукції чинників антиоксидантної системи, що позитивно вплинуло на ріст. 

ВИСНОВКИ 

1. Відлучення поросят від свиноматок у 25-добовому віці викликало зниження 

(р<0,05–0,01) у крові кількості лейкоцитів у всі досліджувані періоди, а на 10-ту 

добу після відлучення зменшення (р<0,05) кількості лімфоцитів й збільшення 

(р<0,05) сегментоядерних нейтрофілів, що спричинило зниження (р<0,05) ЛІ. На  

1-шу добу після відлучення у крові поросят контрольної групи зафіксовано 

зниження (р<0,05) гематокритної величини і підвищення (р<0,05) активності АсАТ, 

а на 1-шу й 5-ту доби після відлучення — зростання (р<0,01) вмісту МСМ. 

2. Введення препарату «Ковісцин» спричинило вірогідне збільшення у крові 

поросят кількості сегментоядерних нейтрофілів й зменшення вмісту МСМ на 5-ту 

добу після відлучення, підвищення показника гематокриту, зростання вмісту 

гемоглобіну, загального протеїну, КП і ВГЕ на 5- та 10-ту доби після відлучення. 

3. У крові поросят контрольної групи на 1-шу добу після відлучення 

збільшилась концентрація глюкози, ЦП, СМ, сечовини, ХС, ТГ і активність ЛФ, а на 
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10-ту добу підвищилась активність КК та ЛДГ. Застосування препарату «Ковісцин» 

виявило регуляторний вплив на вказані показники у крові поросят дослідної групи й 

посилило в організмі синтез резервних ліпідів (ТГ) і сприяло утриманню синтезу 

структурних ліпідів (ХС) на фізіологічному рівні.  

4. Встановлено, що відлучення поросят від свиноматок у 25-добовому віці 

призводить до зменшення у крові поросят контрольної групи кількості 

фагоцитуючих моноцитів (р<0,01–0,001) та збільшення кількості фагоцитуючих 

макрофагів (р<0,05–0,01) й підвищення ПМТМ (р<0,05) у всі періоди досліджень.  

5. За дії ковісцину у поросят дослідної групи після відлучення, відносно 

контролю, підвищились (р<0,05) ФА нейтрофілів на 5- і 10-ту доби, ФІ, ФЧ та 

ЛАСК на 10-ту добу, ПМТМ на 5-ту добу й БАСК у всі періоди після відлучення.  

6. Констатовано зменшення (р<0,05) відносної кількості загальних, активних і 

ТФР-лімфоцитів, а також зниження (р<0,01) функціональної активності  

Т-лімфоцитів у РБТЛ з ФГА у крові поросят контрольної групи на 10-ту добу після 

відлучення. Водночас за введення ковісцину у крові поросят дослідної групи 

встановлено збільшення відносної кількості Т-активних лімфоцитів, В-лімфоцитів 

та показника бластної трансформації Т-лімфоцитів на 10-ту добу (р<0,05) після 

відлучення. 

7. Відлучення поросят від свиноматок викликало підвищення (р<0,01) 

активності сумарної NOS, а введення поросятам дослідної групи препарату 

«Ковісцин» спричинило зниження (р<0,05) її активності й зменшення вмісту 

сечовини у лімфоцитах крові на 1-шу добу після відлучення. 

8. У крові поросят контрольної групи на 1-шу добу після відлучення 

зафіксовано зниження активностей ГП (р<0,05) та СОД (р<0,01), зменшення вмісту 

Магнію (р<0,05) і Феруму (р<0,05), а у всі періоди після відлучення — зниження 

(р<0,05–0,001) каталазної активності й вмісту Селену. 

9. Парентеральне введення поросятам перед відлученням від свиноматок 

препарату «Ковісцин» спричинило зменшення у крові вмісту ТБК-активних 

продуктів і ГПЛ та сприяло підвищенню показників ензимної й неензимної ланок 

САЗ. 
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10. Введення поросятам перед відлученням від свиноматок у складі препарату 

«Ковісцин» жиророзчинних вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Цинку, Селену та 

Кобальту, порівняно з контрольною групою, збільшувало вміст Цинку (р<0,05) і 

Селену (р<0,01) на 1-шу, Кальцію (р<0,05) на 5-ту, Кобальту (р<0,05) на 10-ту доби 

після відлучення й сприяло підвищенню на 19,4 % середньодобових приростів. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [568, 570, 584, 592, 594, 612, 615, 618]. 

 

3.10. Показники клітинного і гуморального імунітету, обміну протеїнів, 

ліпідів, вітамінів та мінеральних речовин в організмі поросят при відлученні у  

35-добовому віці й за дії препарату «Вітармін» 

 

Актуальною проблемою свинарства є встановлення оптимальних строків 

відлучення, які б найкраще вплинули не лише на подальший розвиток поросят, але й 

максимально сприяли відновленню функції репродуктивних органів у свиноматок 

[508]. Як свідчать дослідження [509], в умовах племзаводів оптимальний строк 

відлучення поросят від свиноматок становить 35 діб, цей термін забезпечує прихід у 

статеву охоту, осіменіння та запліднення впродовж 7 діб після відлучення до 90 % 

свиноматок, за умов їх забезпечення повноцінними комбікормами й преміксами. 

При відлученні адаптивні реакції впливають на формування імунних і 

біохімічних механізмів у організмі поросят, що потребує залучення значних 

кількостей пластичних й енергетичних ресурсів. У першу чергу, в інтенсивному 

метаболізмі використовуються вуглеводи і лише після цього ліпіди. Таким чином, 

стан обміну ліпідів за умов стресу характеризує рівень захисно-пристосувальних 

резервів організму, а його регуляція підвищує можливість збереження здоров’я й 

забезпечення високої продуктивності поросят. 

Формування гуморальних факторів природної резистентності організму 

тварин безпосередньо залежить від стану мінерального обміну й, зокрема від вмісту 

в крові Магнію. Іони Магнію стимулюють пропердин, необхідні для активації 

системи комплементу й володіють антагоністичною дією у відношенні 
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бактеріальних токсинів. Магній не лише сприяє підвищенню споживання кормів, 

але й значно знижує загибель поросят. Гіпомагнемія у свиней призводить до 

порушення обміну речовин й проявляється підвищеним збудженням, атаксією і 

тетанічними судомами. 

У медицині препарати Магнію з успіхом застосовують в якості заспокійливих 

засобів [1042]. Але у тваринництві седативній дії Магнію практично не приділяється 

увага, його рідко включають до складу комплексних препаратів й кормових добавок.  

У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговують дослідження стану біохімічних 

та імунологічних процесів у організмі поросят при відлученні їх від свиноматок у 

35-добовому віці й за дії нового ліпосомального препарату «Вітармін», що містить 

вітаміни А, D3, Е, L-аргінін, Цинк, Селен, Кобальт і Магній. 

Морфологічний склад крові відображає адаптацію тварин до дії екзогенних 

чинників. Клітини крові відрізняються за функціональними властивостями й 

ступенем диференціювання, відповідно до якого виконують: транспортування 

Оксигену, підтримання гемостазу, забезпечення фагоцитозу і беруть участь у 

процесах імунного захисту [310]. За кількістю у крові лейкоцитів, еритроцитів й 

гемоглобіну можна оцінювати інтенсивність окисно-відновних процесів у організмі 

[150].  

Отримані результати досліджень показали (табл. 3.99), що відлучення від 

свиноматок спричинило збільшення (р<0,05) до верхньої межі норми кількості 

лейкоцитів у крові поросят контрольної групи на 10-ту добу після відлучення, 

порівняно з періодом до відлучення. Водночас за введення вітарміну на 1-шу добу 

після відлучення у крові поросят дослідної групи зафіксовано меншу (р<0,05) 

кількість лейкоцитів, ніж у контролі. Ці дані вказують на стабілізуючий вплив 

препарату «Вітармін» на процеси лейкопоезу в організмі поросят за умов відлучення 

від свиноматок. Зміни окремих видів лейкоцитів у крові поросят обох груп 

упродовж досліджень не мали статистичної вірогідності. Проте у крові поросят 

дослідної групи кількість сегментоядерних нейтрофілів на 1-шу добу після 

відлучення була на 2,5 % більшою, а кількість лімфоцитів на 4,7 % меншою, ніж у 

тварин контрольної групи.  
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Таблиця 3.99 

Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих видів у крові поросят  

(Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Лейкоцити, 

Г/л 

к 8,50± 

1,76 

12,83±1,01 12,67±0,44 15,00±1,44° 

д 8,17±0,44* 12,00±1,15 13,00±1,04 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 

к 2,33± 

0,67 

3,67±0,33 2,33±0,88 3,67±0,33
 

д 4,33±0,67 3,00±1,15 3,67±0,88 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 

к 27,67± 

1,45 

26,67±0,88 32,33±0,88 30,00±2,52 

д 29,15±1,15 33,00±1,53 30,00±1,15 

Еозинофіли, 

% 

к 4,00± 

0,58 

2,67±0,67 3,00±0,58 3,00±0,58 

д 3,67±0,33 2,00±0,58 3,67±0,67 

Лімфоцити, 

% 

к 62,33± 

1,86 

63,00±2,00 59,33±1,20 59,00±2,31 

д 58,33±0,88 58,33±1,86 59,67±1,20 

Моноцити, 

% 

к 2,00± 

0,58 

2,33±0,33 1,33±0,33 3,67±0,33 

д 3,33±0,33 3,00±1,00 2,67±0,33 

ЛІ 
к 2,02± 

0,11 

2,02±0,14 1,74±0,16 1,78±0,19 

д 1,72±0,08 1,67±0,07 1,58±0,09 

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 вітармін. 

 

Аналіз гематологічних показників показав (табл. 3.100), що кількість 

еритроцитів у крові поросят обох груп після відлучення, особливо за введення 

вітарміну впродовж досліджень збільшувалась. Оскільки еритроцити транспортують 

Оксиген та вуглекислий газ, збільшення їх кількості у крові поросят вказує на 

покращення функціонування органів і тканин за дії препарату «Вітармін». 
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Таблиця 3.100 

Гематологічні показники у поросят (М±m; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Еритроцити, Т/л 
к 5,08 

0,33 

5,300,29 5,510,28 5,580,36 

д 5,840,09 6,060,17 5,830,18 

Гемоглобін, г/л 
к 87,23 

2,12 

79,833,18 79,911,62 80,511,23 

д 91,832,73* 92,511,69** 89,281,78* 

Гематокрит, 

л/л 

к 0,35 

0,02 

0,310,04 0,300,02 0,330,01 

д 0,340,06 0,370,02 0,350,01 

СОЕ, 

фл 

к 69,66 

1,06 

58,015,24 55,201,38°°° 58,992,31° 

д 62,364,63 61,131,59* 60,810,98 

ВГЕ, фмоль 
к 1,08 

0,05 

0,950,04 0,930,04 0,910,05 

д 0,990,03 0,960,01 0,960,04 

СКГЕ, 

ммоль/л 

к 15,37 

0,41 

16,491,95 16,390,86 15,280,28 

д 16,630,24 15,540,51 15,660,52 

КП 
к 1,15 

0,05 

1,010,05 0,990,05 0,970,05 

д 1,050,03 1,020,01 1,020,04 

2
5
1
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Що стосується гематокриту, його величина у крові поросят контрольної групи 

після відлучення знижувалась, а у поросят дослідної групи зростала і у всі періоди 

після відлучення переважала показник контролю. У крові поросят контрольної 

групи після відлучення також виявлено тенденцію до зменшення концентрації 

гемоглобіну. Концентрація гемоглобіну в крові поросят дослідної групи у всі 

періоди після відлучення була більшою (р<0,05–0,01), ніж у контролі. Зафіксовано 

зменшення індексів крові, зокрема СОЕ у поросят контрольної групи на  

5- (р<0,001) та 10-ту (р<0,05) доби після відлучення і його збільшення (р<0,05) у 

поросят дослідної групи на 5-ту добу після відлучення. Збільшення СОЕ вказує на 

підвищення за впливу компонентів препарату «Вітармін» ємнісних характеристик 

еритроцитів.  

Загалом, дослідження морфологічних і біохімічних показників крові дозволяє 

на ранніх етапах виявити сприяючі чинники у механізмах розвитку патологічних 

процесів й вчасно застосувати адекватне лікування. 

Протеїни беруть участь в імунних реакціях й підтриманні постійного рН з 

метою стабільності буферних систем організму [332, 1078]. Основна частина 

протеїнів крові: 95 % альбумінів, α- і β-глобулінів синтезується гепатоцитами, а 

переважна більшість γ-глобулінів — клітинами імунної системи. З наведених у 

таблиці 3.101 даних бачимо, що вміст загального протеїну й γ-глобулінової фракції 

протеїнів у сироватці крові поросят дослідної групи на всіх стадіях після відлучення 

мали тенденцію до збільшення, порівняно з контролем. Оскільки γ-глобуліни 

належать до системи імунного захисту, відповідно збільшення їх вмісту в крові 

поросят дослідної групи після відлучення від свиноматок вказує на стимулювальний 

вплив препарату «Вітармін» на гуморальну ланку неспецифічної резистентності. 

Важливим діагностичним показником є співвідношення А/Г. Значення протеїнового 

індексу крові у поросят дослідної групи на 1-шу добу після відлучення зменшилось, 

що пов’язано з переважанням глобулінових фракцій. Таким чином, застосування 

препарату «Вітармін» проявило позитивний вплив на стимулювання захисних 

механізмів у організмі поросят після відлучення від свиноматок, про що свідчить 

зменшення у крові кількості лейкоцитів і збільшення вмісту γ-глобулінів. 
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Таблиця 3.101 

Вміст протеїну та співвідношення його фракцій у сироватці крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальний протеїн,  

г/л 

к 58,69± 

2,41 

59,33±1,76 60,04±2,68 56,77±1,06 

д 61,97±2,15 62,53±2,53 62,25±2,83 

Альбуміни, 

% 

к 40,50± 

1,35 

42,73±1,60 42,00±1,25 42,50±1,39 

д 37,44±2,56 41,11±2,00 41,67±1,67 

Глобуліни, 

% 

к 59,50± 

1,35 

57,27±1,60 58,00±1,25 57,50±1,39 

д 62,56±2,56 58,89±2,0 58,33±1,67 

α-глобуліни, 

% 

к 21,37± 

0,44 

20,49±1,48 21,10±0,93 20,50±1,92 

д 20,08±1,22 21,28±1,04 21,67±2,18 

β-глобуліни, 

% 

к 17,70± 

0,15 

17,32±1,43 17,07±0,58 17,67±0,27 

д 19,69±0,91 16,78±1,64 16,33±0,88 

γ-глобуліни, 

% 

к 20,43± 

1,19 

19,46±1,14 19,83±1,06 19,33±0,67 

д 22,78±1,39 20,83±0,42 20,33±0,88 

А/Г 
к 

0,68 
0,75 0,72 0,74 

д 0,60 0,69 0,71 

2
5

3
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Визначення концентрації МСМ в сироватці крові відображає біохімічні зміни 

в організмі на молекулярному рівні, є індикатором розвитку захворювань і маркером 

вільнорадикального окиснення [416, 1213]. Тенденція до збільшення вмісту МСМ у 

крові поросят контрольної групи після відлучення (табл. 3.102) є прогностично 

негативною ознакою — продукти деградації біополімерів виявляють токсичний 

ефект на внутрішньоклітинні структурні компоненти [95]. Можна припустити, що 

зменшення (р<0,05) вмісту МСМ у сироватці крові поросят дослідної групи на 5-ту 

добу після відлучення позитивно впливає на регуляцію процесів метаболізму, 

оскільки фракції даного пулу володіють широким спектром біологічної активності 

[555]. Біологічні наслідки дії МСМ — порушення мікроциркуляції еритроцитів, 

пригнічення гемо- і еритропоезу, синтезу протеїну, розвиток вторинних 

імунодефіцитів, зміна фізико-хімічних властивостей біологічних мембран, 

стимуляція процесів ПОЛ, інгібування транспорту амінокислот, тканинного дихання 

та синтезу АТФ, зникненням іонних градієнтів на клітинних мембранах й активація 

процесів деструкції клітин [793]. 

Відлучення від свиноматок також призвело до підвищення активності 

амінотрансфераз у сироватці крові поросят. Так, порівняно з періодом до відлучення, 

активність АлАТ у крові поросят контрольної групи підвищилась (р<0,05) в 1,4 і 

1,3 разу відповідно на 1-шу та 5-ту доби, а активність АсАТ — лише на 1-шу добу 

після відлучення. Підвищення активності трансаміназ свідчить про 

внутрішньоклітинну активацію репаративних процесів у організмі, внаслідок 

посиленого виходу цих ензимів у кров з ушкоджених клітин [389, 671, 907]. 

Компоненти препарату «Вітармін» спричинили тенденцію до зниження активності 

обох амінотрансфераз у сироватці крові поросят дослідної групи, порівняно з 

контролем, що вказує на їх нормалізуючий вплив на функціональні параметри в 

організмі після відлучення. АсАТ і АлАТ є внутрішньоклітинними ензимами, АлАТ 

локалізується виключно в цитоплазмі, а АсАТ на 80–85 % — у мітохондріях. При 

цьому співвідношення АсАТ/АлАТ повною мірою відображає їх активність у крові. 

Аналіз динаміки коефіцієнта Де-Рітіса у крові поросят обох груп упродовж відлучення 

свідчить про те, що даний показник знаходився у межах референтного рівня. 
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Таблиця 3.102 

Вміст молекул середньої маси та активність ензимів переамінування  

у сироватці крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

МСМ, 

ум. од. 

к 0,21± 

0,024 

0,29±0,032 0,26±0,011 0,23±0,028 

д 0,24±0,014 0,21±0,009* 0,22±0,017 

АлАТ, 

мккат/л 

к 0,17± 

0,016 

0,24±0,019
о
 0,23±0,009

о
 0,20±0,016 

д 0,19±0,016 0,21±0,009 0,19±0,009 

АсАТ, 

мккат/л 

к 0,19± 

0,018 

0,26±0,009
о
 0,25±0,016 0,22±0,016 

д 0,21±0,019 0,23±0,019 0,20±0,009 

Коефіцієнт  

Де-Рітіса 

к 

1,11 

1,07 1,08 1,14 

д 1,09 1,08 1,09 

2
5
5

 



256 

Вміст глюкози в крові є одним з основних показників метаболізму в організмі 

вуглеводів. У крові поросят контрольної групи її концентрація мала тенденцію до 

збільшення на 1-шу добу після відлучення, з наступним зменшенням у наступні 

періоди досліджень (табл. 3.103), що свідчить про мобілізацію й інтенсивне 

використання глюкози в тканинах для забезпечення підвищених потреб в енергії. 

Подібні зміни зафіксовано у поросят дослідної групи, проте, вміст глюкози в крові 

на 5- і 10-ту доби після відлучення був більший (р<0,5), ніж у контролі. Тенденція до 

збільшення її вмісту в крові поросят дослідної групи вказує на активацію в організмі 

за дії препарату «Вітармін» енергетичних процесів і аеробного окиснення. 

Таблиця 3.103 

Біохімічні показники сироватки крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Глюкоза, 

ммоль/л 

к 5,25 

0,27 

6,160,29 4,690,29 4,310,41 

д 5,500,30 5,660,43 4,800,15 

ЦП, 

г/л 

к 14,47 

0,87 

13,970,84 17,700,39
о
 18,170,34

о
 

д 13,330,34 17,561,34 16,390,46* 

СМ, 

ммоль/л 

к 0,23 

0,03 

0,520,05
оо

 0,370,03
о
 0,250,02 

д 0,380,01 0,250,03* 0,190,05 

Сечовина, 

ммоль/л 

к 3,00 

0,45 

5,730,46
о
 5,000,23

о
 4,030,46 

д 4,630,41 2,870,29** 2,930,14 

ЛФ, 

мккат/л 

к 0,61 

0,08 

1,270,10
оо

 1,210,18
о
 0,850,07 

д 1,040,05 1,070,04 0,650,08 

ЛДГ, 

мккат/л 

к 22,39 

1,94 

29,441,91 23,140,59 20,610,35 

д 27,630,55 24,441,25 19,850,89 

КК, 

мккат/л 

к 6,29 

0,66 

7,070,43 11,040,79
оо 

12,400,86
оо

 

д 6,170,79 8,620,57 10,470,34 
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Церулоплазмін є транспортуючим протеїном Купруму до тканинних ензимів. Він 

окиснює двовалентний Ферум до стабільної трьохвалентної форми, виявляє слабку 

супероксиддисмутазну активність — нейтралізує в крові супероксидні радикали. 

Збільшення (р<0,05) концентрації ЦП у сироватці крові поросят контрольної групи на 

5- і 10-ту доби після відлучення вказує на прояв реакції протеїнів гострої фази у 

відповідь на дію стресу. Зменшення (р<0,05) концентрації ЦП у крові поросят 

дослідної групи на 10-ту добу після відлучення, порівняно з контролем, свідчить про 

інгібуючий вплив компонентів вітарміну з метою зниження їх чутливості до дії стресу. 

На 1-шу (р<0,01) та 5-ту (р<0,05) доби після відлучення зафіксовано 

збільшення концентрації СМ у сироватці крові поросят контрольної групи, а на  

10-ту добу після відлучення — зниження до норми. Водночас у всі періоди 

досліджень концентрація СМ у сироватці крові поросят дослідної групи була 

меншою, ніж у контролі, а на 5-ту добу після відлучення спостерігались вірогідні 

(р<0,05) різниці. Загалом, протеїни гострої фази регулюють клітинну та гуморальну 

ланки імунітету, їхня дія спрямована на розвиток адаптивних реакцій з метою 

усунення патологічних процесів [1045, 1196]. 

У сироватці крові поросят контрольної групи на 1-шу та 5-ту доби після 

відлучення в 1,9 і 1,7 разу збільшився (р<0,05), а у поросят дослідної групи на 5-ту 

добу в 1,7 разу зменшився (р<0,01) вміст сечовини. Зменшення вмісту сечовини у 

крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем, можна пояснити 

регуляторною дією компонентів вітарміну, що на тлі збільшення вмісту загального 

протеїну вказує на активацію протеїнового обміну в бік переважання процесів 

анаболізму й має позитивний вплив на організм в умовах відлучення від свиноматок. 

На 1- (р<0,01) і 5-ту (р<0,05) доби після відлучення у сироватці крові поросят 

контрольної групи вдвічі підвищилась активність ЛФ, порівняно з періодом до 

відлучення, що свідчить про зміни у функціональній діяльності печінки [663]. 

Водночас у сироватці крові поросят дослідної групи активність ЛФ на 1-шу і 5-ту 

доби після відлучення в 1,2 та 1,1 разу була нижчою, ніж у контролі й в 1,7 разу 

вищою, порівняно з періодом до відлучення. Очевидно, висока активність ЛФ у ці 

періоди спричинена наявними у складі вітарміну Цинком та Магнієм, адже до 
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активного центру двох ідентичних субодиниць ЛФ входить по два іони Цинку і по 

одному іону Магнію [890]. 

Тенденція до підвищення активності загальної ЛДГ у сироватці крові поросят 

обох груп на 1-шу добу після відлучення свідчить про зростання у цей період в 

організмі процесу анаеробного розщеплення моносахаридів. Водночас нижча 

активність ЛДГ у сироватці крові поросят на 10-ту добу після відлучення вказує на 

зниження енергетичного забезпечення організму за рахунок гліколізу. 

З інших результатів досліджень, отриманих у цьому досліді, слід зазначити, що 

у сироватці крові поросят контрольної групи, порівняно з періодом до відлучення, на 

5- і 10-ту доби після відлучення активність КК була відповідно в 1,7 та 1,9 разу 

(р<0,01) вищою. Водночас у поросят дослідної групи активність цього ензиму мала 

тенденцію до зниження, порівняно з контролем. Ці дані свідчать про позитивний 

вплив компонентів препарату «Вітармін» на зниження чутливості поросят до 

процесу відлучення, адже у тварин з вищою стійкістю до дії стрес-факторів 

активність КК є нижчою, вона підвищується внаслідок реакції м’язів на стрес. 

Клітинні й гуморальні фактори природного захисту характеризують адаптацію 

тварин до впливу довкілля. Проведені дослідження показали, що відлучення від 

свиноматок у 35-добовому віці викликає вірогідне зниження у поросят контрольної 

групи ФА нейтрофілів крові на 10-ту добу, а ФЧ — на 5-ту добу після відлучення 

(табл. 3.104). При цьому на 1-шу добу після відлучення у поросят вказаної групи 

встановлено зменшення на 17,5 % ФІ, з поступовим його зростанням до кінця 

досліджень. Зниження активності й інтенсивності фагоцитозу нейтрофілів крові у 

поросят контрольної групи після відлучення є свідченням послаблення поглинальної 

функції фагоцитів. Введення поросятам вітарміну виявило нормалізуючий вплив на 

фагоцитарну ланку неспецифічної резистентності. Так, ФА нейтрофілів крові у 

поросят дослідної групи на 5-ту добу після відлучення була на 6,3 % вищою 

(р<0,05), ніж у контролі. Отримані дані вказують на те, що введення поросятам 

препарату «Вітармін» сприяє функціональній активації нейтрофільних гранулоцитів 

крові й підвищенню секреції лізосомних ензимів. 
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Таблиця 3.104 

Показники фагоцитозу нейтрофілів крові поросят (Мm; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ФА, 

% 

к 50,33 

0,88 

49,331,45 47,001,73 45,671,20
о
 

д 51,670,88 53,330,88* 47,001,00 

ФІ, 

од. 

к 9,33 

0,08 

7,700,77 8,260,88 10,010,44 

д 9,230,58 8,260,52 8,660,69 

ФЧ, 

од. 

к 4,70 

0,11 

3,820,49 4,070,09
о
 4,530,14 

д 4,770,29 4,400,21 4,070,29 

 

Вплив екзогенних факторів на імунну систему безпосередньо відображає 

система мононуклеарів [481, 607]. Як свідчать дослідження (табл. 3.105), після 

відлучення кількість фагоцитуючих макрофагів у крові поросят контрольної групи 

зростала, особливо на 10-ту добу (р<0,01), але у поросят дослідної групи ці зміни 

були виражені більшою мірою. Так, на 5-ту добу після відлучення кількість 

фагоцитуючих макрофагів у крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем, 

збільшилась на 10,7 % (р<0,05), а на 10-ту добу — на 5,7 % (р<0,05). Відлучення від 

свиноматок призвело до зменшення кількості фагоцитуючих моноцитів (р<0,01) у 

крові поросят контрольної групи на 10-ту добу, ФІ — на 5- і 10-ту доби (р<0,05), а 

ФЧ — на 1-шу (р<0,01) та 5-ту (р<0,05) доби після відлучення. Водночас у поросят 

цієї групи, порівняно з періодом до відлучення, зафіксовано збільшення кількості 

нефагоцитуючих макрофагів на 5- і 10-ту доби (р<0,01) й ПМТМ — на 10-ту добу 

(р<0,001) після відлучення. Кількість нефагоцитуючих макрофагів у крові поросят 

дослідної групи, порівняно з контролем, збільшилась на 1-шу добу (р<0,01), ФІ — 

на 5-ту добу (р<0,01), а ПМТМ — на 5- (р<0,01) і 10-ту доби (р<0,05) після 

відлучення. Активація за дії вітарміну моноцитарно-макрофагальної ланки у крові 

поросят відіграє важливу роль, адже функціональна активність фагоцитів, їх кілерна 

здатність й продукція цитокінів спрямовані на підтримку в організмі гомеостазу. 
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Таблиця 3.105 

Показники макрофагальної трансформації мононуклеарів крові поросят (М±m; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Фагоцитуючі  

моноцити, % 

к 49,33± 

1,45 

46,67±3,53 40,00±3,21 28,67±2,91
оо

 

д 46,67±1,76 43,00±2,31 30,00±1,73 

Фагоцитуючі  

макрофаги, % 

к 23,00± 

1,15 

24,33±1,45 20,00±1,00 31,00±1,15
оо

 

д 22,00±1,53 30,67±1,76** 36,67±0,88* 

Нефагоцитуючі 

моноцити, % 

к 23,00± 

2,89 

24,00±2,31 32,00±2,08 27,00±1,53 

д 23,00±2,08 24,00±2,00 22,00±1,73 

Нефагоцитуючі 

макрофаги, % 

к 4,67± 

0,33 

5,00±0,58 8,00±0,58
оо

 10,00±1,00
оо

 

д 8,33±0,33** 5,67±0,67 11,33±0,88 

ФІ,  

% 

к 72,33± 

2,60 

71,00±2,08 60,00±2,31
о
 56,33±4,37

о
 

д 68,67±1,86 73,67±0,67** 66,67±1,67 

ФЧ,  

од. 

к 11,31± 

0,58 

7,83±0,31
оо

 8,43±0,76
о
 8,55±0,95 

д 7,67±0,63 9,36±0,33 10,24±0,51 

ПМТМ, 

% 

к 27,67± 

1,45 

29,33±1,33 28,00±1,15 41,00±0,58
ооо

 

д 30,0±2,52 36,33±1,33** 48,00±1,73* 

2
6

0
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Дія на організм поросят стрес-факторів: відлучення, зміна раціону і умов 

утримання, вплинули на показники гуморальної ланки неспецифічної 

резистентності. Так, відлучення спричинило тенденцію до зниження у крові поросят 

контрольної групи на 1-шу добу після відлучення рівня загальних Ig, ЛАСК, БАСК і 

КАСК (табл. 3.106). У наступні періоди досліджень ці показники поступово 

зростали, окрім БАСК, активність якої на 10-ту добу після відлучення поросят 

знизилась на 13,6 %, порівняно з періодом до відлучення. У залежності від сили 

стресора відбувається повернення БАСК до початкового рівня або її зниження, аж 

до повної інактивації сироваткових факторів [1130]. Слід зауважити, значне 

зростання (р<0,05) КАСК у поросят контрольної групи на 10-ту добу після 

відлучення. Така активація комплементу, може бути компенсаторною реакцією, 

пов’язаною зi зниженням у цей період процесів фагоцитозу, адже для стимулювання 

фагоцитів необхідний досить високий рівень у крові компонентів системи 

комплементу.  

Таблиця 3.106 

Гуморальні фактори природної резистентності організму поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальні  

імуноглобуліни, г/л 

к 9,00± 

0,58 

7,20±0,39 7,60±0,39 7,93±0,64 

д 9,33±0,33* 8,67±0,33 9,67±0,33 

БАСК, 

% 

к 45,07 

6,44 

38,222,77 43,091,83 31,501,31 

д 50,484,80 58,036,64 34,913,47 

ЛАСК, 

% 

к 47,00 

0,58 

45,330,88 49,00±2,08 50,002,89 

д 53,672,19* 54,331,20 52,001,15 

КАСК, 

од. 

к 0,04± 

0,006 

0,03±0,003 0,04±0,003 0,07±0,003
о
 

д 0,04±0,010 0,04±0,006 0,05±0,009 

ЦІК, 

ммоль/л 

к 57,70 

3,53 

63,662,91 55,00±5,19 54,333,38 

д 58,00±3,06 60,004,04 52,001,15 
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За введення препарату «Вітармін» у поросят дослідної групи було виявлено 

збільшення, відносно контролю, вмісту загальних Ig, БАСК, ЛАСК і КАСК на всіх 

стадіях досліджень, причому зростання вмісту загальних Ig та ЛАСК на 1-шу добу 

після відлучення було вірогідним. Оскільки комплекс захисних механізмів 

неспецифічного характеру (лізоцим, комплемент, БАСК) відображає стан природної 

резистентності організму, відповідно їх підвищення у крові поросят свідчить про 

ефективність вітарміну для їх стимулювання за умов відлучення від свиноматок.  

Концентрація ЦІК у сироватці крові поросят дослідної групи впродовж 

відлучення змінювалась відносно мало і вірогідно не відрізнялась від контролю.  

Лімфоцити не тільки виконують специфічні функції імунного захисту, але й є 

елементами єдиної інформаційної системи, яка відображає стан організму в певний 

проміжок часу чи за дії тих, чи інших факторів та дозволяє оцінити терапевтичний 

ефект препарату [698]. Клітинно-опосередкована ланка імунної відповіді в організмі 

представлена Т-лімфоцитами. Як свідчать отримані дані, відлучення поросят у  

35-добовому віці впливає на кількість у крові Т-лімфоцитів і їх регуляторних 

субпопуляцій (табл. 3.107). Так, у крові поросят контрольної групи зафіксовано 

тенденцію до зменшення у всі періоди після відлучення відносної кількості  

Т-загальних лімфоцитів, на 1-шу добу після відлучення за рахунок низько- (р<0,01) і 

високодиференційованих (р<0,05) їх форм, а на 5-ту добу — за рахунок клітин з 

середньою щільністю рецепторів (р<0,05). Введення препарату «Вітармін» сприяло 

збільшенню (р<0,05) у крові поросят на 1-шу добу після відлучення кількості 

низькоавідних, а на 5-ту добу — середньоавідних форм Т-загальних лімфоцитів. 

Водночас відлучення спричинило зміни у складі ТФР- та ТФЧ-лімфоцитів у крові 

поросят. Так, на 10-ту добу після відлучення у крові поросят контрольної групи 

констатовано збільшення (р<0,05) кількості Т-хелперів та їх середньоавідних форм 

на тлі зменшення (р<0,05) недиференційованих клітин. При цьому кількість  

Т-супресорів у крові поросят упродовж досліджень зменшувалась (р<0,05–0,001). 

Встановлено зменшення кількості низькоавідних форм Т-хелперів у крові поросят 

дослідної групи на 1-шу добу (р<0,01), а Т-супресорів — на 10-ту добу (р<0,05) 

після відлучення.  
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Таблиця 3.107 

Кількість Т-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові поросят  

(М±m; %; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

1 2 3 4 5 6 

Т-загальні, 

0 

к 52,00± 

1,15 

54,67±1,45 55,67±1,20 55,00±1,15 

д 51,67±1,76 53,33±1,45 57,00±1,15 

3–5 
к 37,00± 

0,58 

32,33±0,33
оо

 36,67±0,88 35,00±1,53 

д 35,33±0,67* 36,00±0,58 32,00±0,58 

6–10 
к 9,00± 

0,58 

11,33±0,33
о
 4,67±0,33

оо
 7,33±0,67 

д 10,00±0,58 7,00±0,58* 7,00±0,58 

М 
к 3,00± 

0,10 

1,50±0,50
о
 3,00±0,58 2,67±0,33 

д 3,00±0,58 3,67±1,20 4,00±0,58 

% 
к 48,00± 

1,15 

45,33±1,45 44,33±1,20 45,00±1,15 

д 48,33±1,76 46,67±1,45 43,00±1,15 

Т-активні, 

0 

к 81,00± 

1,15 

78,67±1,76 81,00±1,00 78,67±0,33 

д 79,67±1,76 78,33±1,20 76,33±1,76 

3–5 
к 18,00± 

0,58 

18,67±0,88 17,00±1,53 18,00±1,00 

д 19,00±1,53 20,00±0,58 18,33±0,88 

6–10 
к 1,50± 

0,50 

2,67±0,88 2,33±0,33 3,00±0,58 

д 1,33±0,33 1,67±0,67 5,33±0,88 

% 
к 19,00± 

1,15 

21,33±1,76 19,33±0,33 21,00±1,15 

д 20,33±1,76 21,67±1,20 23,67±1,76 

Т-хелпери, 

0 

к 80,00± 

1,15 

77,00±1,15 77,33±2,40 76,00±0,58
о
 

д 79,67±1,76 74,00±1,73 73,00±1,73 

3–5 
к 20,00± 

1,15 

22,00±0,58 18,67±1,53 20,00±1,15 

д 16,67±0,88** 21,33±0,88 23,00±0,58 
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продовження табл. 3.107 

1 2 3 4 5 6 

6–10 
к 1,50± 

0,50 

1,50±0,50 4,00±1,15 4,00±0,58
о
 

д 3,67±0,88 4,67±0,88 4,00±1,15 

% 
к 20,00± 

1,15 

23,00±1,15 22,67±2,40 24,00±0,58
о
 

д 20,33±1,76 26,00±1,73 27,00±1,73 

Т-супресори, 

% 

к 28,00± 

0,10 

22,33±0,33
ооо

 21,67±1,20
оо

 21,00±1,53
о
 

д 28,00±3,06 20,67±2,67 16,00±0,58* 

ІРІ 

к 0,71± 

0,04 

1,03±0,04
оо

 1,06±0,16 1,16±0,09
о
 

д 0,76±0,15 1,31±0,22 1,70±0,17* 

РБТЛ 
к 45,00± 

1,15 

40,00±0,58
о
 44,33±1,20 41,33±1,20

 

д 41,67±0,33 46,67±1,76 46,67±0,88* 

 

Слід зауважити, що ІРІ вірогідно зростав у контролі на 1-шу і 10-ту доби, а у 

поросят дослідної групи — на 10-ту добу після відлучення.  

Отримані результати свідчать, що відлучення поросят від свиноматок у  

35-добовому віці знижує здатність лімфоцитів до трансформації у бласти, особливо 

на 1-шу добу після відлучення (р<0,05). Введення поросятам препарату «Вітармін» 

активує мітогеніндуковану здатність Т-лімфоцитів до трансформації у бласти, про 

що свідчать вірогідні різниці на 10-ту добу після відлучення. Відповідно отримані 

дані вказують на те, що препарат «Вітармін» впливає на функціональну активність 

Т-клітинної ланки імунітету в організмі поросят за умов відлучення. 

З наведених у таблиці 3.108 результатів досліджень бачимо, що відлучення 

поросят від свиноматок істотно не вплинуло на кількість і функціональну активність 

В-лімфоцитів крові. У крові поросят дослідної групи, порівняно з контролем, на  

10-ту добу після відлучення виявлено більшу (р<0,05) кількість В-лімфоцитів з 

низькою щільністю рецепторів, а на 5-ту добу після відлучення — кількість клітин з 

середньою щільністю рецепторів (р<0,001).   
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Таблиця 3.108 

Кількість В-лімфоцитів у крові поросят (М±m; %; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ЕАС-РУЛ, 

0 

к 55,00± 

1,15 

54,67±2,03 56,00±1,15 53,67±0,88 

д 51,00±1,73 53,00±1,73 50,00±1,73 

3–5 
к 29,00± 

0,58 

26,00±1,15 26,67±1,20 28,00±0,58 

д 26,33±1,20 23,00±0,58 31,00±0,58* 

6–10 
к 9,00± 

0,58 

14,00±1,00 10,33±0,33 10,00±0,58 

д 16,67±1,45 16,00±0,58*** 11,00±0,58 

М 
к 7,00± 

0,58 

5,33±0,67 7,00±0,58 8,33±0,33 

д 6,00±0,58 8,00±0,58 8,00±0,58 

% 
к 45,00± 

1,15 

45,33±2,03 44,00±1,15 46,33±0,88 

д 49,00±1,73 47,00±1,73 50,00±1,73 

 

2
6

5
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Надходження у кров різних БАР змінює функціонування іонних каналів, 

мембранних ензимів і рецепторного апарату, впливає на процеси ліпопероксидації й 

рівень активності NOS і аргінази в лімфоцитах крові [778]. Система NO реагує на 

фізіологічні й патологічні зміни в організмі, що дозволяє оцінити ступінь впливу 

певного фактора і швидко провести корекцію [18, 798]. Згідно даних літератури 

[208, 859, 983], за умов стресу в організмі відбувається активація і-NOS.  

Як свідчать дослідження системи генерації NO (табл. 3.109), після відлучення 

в лімфоцитах крові поросят контрольної групи активність сумарної NOS 

підвищилась, особливо на 1-шу і 5-ту доби (р<0,05) після відлучення, порівняно з 

періодом до відлучення. У вказані періоди встановлено тенденцію до зниження 

активності сумарної NOS у лімфоцитах крові поросят дослідної групи, порівняно з 

контролем. З цих даних випливає, що компоненти вітарміну сприяють поступовому 

зниженню у лімфоцитах крові поросят посиленої у результаті відлучення від 

свиноматок експресії NOS. Зниження активності NOS за дії вітарміну може бути 

зумовлене як зменшенням продукції інтерлейкінів та пероксинітриту, так і 

біодоступністю L-аргініну клітинам, його впливом на NFkB, а також блокуванням 

синтезу циклооксигенази-2. Між NOS і циклооксигеназою існує взаємозв’язок, 

донатори NO підвищують її активність й продукцію PG Е2 [1231]. Водночас у перші 

п’ять діб після відлучення у лімфоцитах крові поросят контрольної групи 

спостерігалось підвищення активності аргінази (р<0,05–0,01), що призвело до 

збільшення вмісту сечовини. Так, на 1-шу добу після відлучення вміст сечовини у 

лімфоцитах крові поросят, порівняно з періодом до відлучення, збільшився у 

3,9 разу (р<0,05), а на 5-ту добу — у 3,5 разу (р<0,01). Упродовж досліджень 

активність аргінази у крові поросят дослідної групи знижувалась і на 5-ту добу після 

відлучення була в 1,7 разу нижчою (р<0,05), порівняно з контролем. Вміст сечовини 

у лімфоцитах крові поросят за введення вітарміну зменшувався й на 10-ту добу 

після відлучення був на рівні значень, виявлених перед відлученням. Ці дані 

свідчать про нормалізуючий вплив компонентів препарату «Вітармін» на активність 

NO-залежних механізмів захисту в лімфоцитах крові поросят за умов відлучення від 

свиноматок. 
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Таблиця 3.109 

Активність NO-синтази, аргінази та вміст сечовини у лімфоцитах крові поросят (М±m; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Активність NOS,  

нмоль NADPH/хв•мг 

протеїну 

к 0,43± 

0,042 

0,65±0,044
о
 0,69±0,070

о
 0,50±0,055 

д 0,61±0,023 0,59±0,022 0,57±0,072 

Активність аргінази, мкмоль 

сечовини/хв•мг протеїну 

к 0,58± 

0,063 

1,53±0,189
оо

 0,91±0,070
о
 0,48±0,023 

д 1,23±0,116 0,52±0,064* 0,46±0,013 

Сечовина, мкмоль/л 
к 0,50± 

0,136 

1,93±0,408
о
 1,77±0,154

оо
 0,64±0,093 

д 1,93±0,308 1,26±0,146 0,55±0,071 

2
6

7
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Дані таблиці 3.110 свідчать, що відлучення і введення препарату «Вітармін» 

суттєво не вплинуло на вміст загальних ліпідів у лімфоцитах крові поросят. 

Водночас на 10-ту добу після відлучення серед окремих класів загальних ліпідів 

спостерігалось збільшення у лімфоцитах крові поросят контрольної групи відсотка 

ФЛ (р<0,05) і зменшення (р<0,01) відсотка неестерифікованих жирних кислот 

(НЕЖК). Зменшення відсотка НЕЖК вказує на їх посилене використання в якості 

джерела енергії. 

Таблиця 3.110 

Вміст загальних ліпідів та їх класів у лімфоцитах крові поросят (Мm; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Загальні ліпіди, 

г/л 

к 3,00± 

0,38 

3,07±0,17 3,23±0,09 3,23±0,23 

д 3,23±0,07 3,13±0,09 3,27±0,07 

Класи ліпідів, % 

ФЛ 
к 13,89± 

1,71 

13,74±1,39 12,96±1,32 21,10±0,29
о
 

д 14,84±1,18 20,67±1,38* 21,68±1,67 

Неестерифікований 

ХС 

к 12,63± 

2,04 

15,45±0,76 19,81±2,80 18,71±1,31 

д 16,12±2,01 13,98±1,11 20,39±1,56 

НЕЖК 
к 20,96± 

1,95 

16,01±0,46 14,86±1,57 9,47±1,36
оо

 

д 16,68±1,11 13,32±1,87 9,66±0,86 

ТГ 
к 24,54± 

0,76 

23,06±1,88 24,12±2,03 20,15±3,48 

д 20,69±0,63 24,39±1,23 20,18±1,53 

Естерифікований 

ХС 

к 27,97± 

3,57 

31,73±0,81 28,20±1,78 30,57±1,09 

д 31,67±3,13 27,63±1,69 28,09±1,55 

ХС/ФЛ 
к 

2,92 
3,43 3,70 2,34 

д 3,22 2,01 2,24 
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Великий вміст НЕЖК характерний для лімфоцитів крові, що зумовлює їх 

особливу чутливість до ПОЛ [340]. Кількісні й якісні зміни у клітинних мембранах 

порушують плинність і мікров’язкість ліпідної фази, підвищують жорсткість, 

утворення каналів й мікророзривів, змінюють поверхневий заряд, зменшують 

гідрофобний об’єм, впливають на кінетичні властивості ензимів [891]. Продукти 

ПОЛ знижують енергозабезпечення клітин, порушують переміщення іонів крізь 

мембрани, підвищують метаболізм арахідонової кислоти й вміст лейкотрієнів і 

тромбоксанів, що погіршує мікроциркуляцію. У лімфоцитах крові поросят обох 

групи після відлучення спостерігали тенденцію до збільшення відсотка 

неестерифікованого і естерифікованого ХС на тлі зменшення ТГ. Високий рівень 

вільного ХС токсичний для клітин, що зумовлено його здатністю зменшувати вміст 

Кальцію і глутатіону, підвищувати чутливість до TNF-α та Fas-опосередкованих 

сигнальних шляхів апоптозу [1214]. Введення поросятам вітарміну сприяло 

збільшенню у лімфоцитах відсотка ФЛ у всі періоди досліджень, особливо на 5-ту 

добу після відлучення (р<0,05). Більший відсоток ФЛ у лімфоцитах крові поросят 

дослідної групи вказує на вищу активність імунокомпетентних клітин, адже зміни 

ліпідного складу імуноцитів супроводжують індуктивну фазу імунної відповіді. ФЛ, 

будучи структурним компонентом плазматичних мембран, регулюють активний і 

пасивний трансмембранний транспорт речовин, детермінують активність пов’язаних 

з мембранами ензимних систем [952]. 

Виявлено зростання співвідношення ХС/ФЛ у лімфоцитах крові поросят 

контрольної групи на 1-шу і 5-ту доби після відлучення та його поступове зменшення у 

поросят дослідної групи після введення досліджуваного препарату. Його збільшення у 

контролі призводить до структурних змін у мембранах лімфоцитів і знижує активність 

мембранозв’язаних ензимів. Зменшення співвідношення ХС/ФЛ у поросят дослідної 

групи позитивно корелює зі зростанням індексу ненасиченості жирних кислот, 

підвищенням активності САЗ і переходом ліпідної фази у рідинний стан [531]. 

Накопичення жирних кислот є безпосереднім поштовхом до розвитку стресу, 

при цьому максимальним ушкоджуючим потенціалом володіють пальмітинова і 

стеаринова жирні кислоти. Встановлено (табл. 3.111), що відлучення призводить до 
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збільшення (р<0,001) на 1-шу добу відсотка пальмітинової і зменшення (р<0,001) 

стеаринової жирних кислот, натомість, на 5-ту добу після відлучення їх відсоток у 

лімфоцитах крові поросят контрольної групи зростав (р<0,001). У періоди активного 

ліпогенезу в ліпідах збільшується вміст пальмітинової і знижується вміст олеїнової 

кислоти. Відсоток пальмітоолеїнової жирної кислоти у лімфоцитах поросят 

контрольної групи після відлучення, відносно періоду перед відлученням, 

збільшувався (р<0,001), а олеїнової, арахінової і бегенової кислот — зменшувався 

(р<0,001). Співвідношення окремих жирних кислот у лімфоцитах крові поросят 

дослідної групи на 1-шу добу після відлучення суттєво не відрізнялось від 

контролю, але більшою мірою наближалось до значень, отриманих перед 

відлученням, що вказує на стабілізуючу дію компонентів вітарміну. Про це свідчить 

й зменшення (р<0,01), порівняно з контролем, відсотка у лімфоцитах їх крові 

міристинової кислоти. За умов патології вміст міристинової кислоти зростає. 

Порушення її балансу спричиняє розвиток на рівні клітин нового чи поглиблення 

існуючого патологічного процесу. На 5-ту добу після відлучення у лімфоцитах крові 

поросят дослідної групи зафіксовано зменшення, порівняно з контролем, відсотка 

пальмітинової (р<0,001) і стеаринової (р<0,01) кислот й виявлено тенденцію до 

збільшення пальмітоолеїнової та олеїнової кислот. Ці дані вказують на те, що 

компоненти вітарміну активують стеароїл-CoA-десатуразу-1, яка каталізує 

десатурацію пальмітинової і стеаринової жирних кислот з утворенням 

мононенасичених — пальмітоолеїнової й олеїнової жирних кислот, а це регулює 

вміст ТГ у клітинах і виявляє антиапоптичну дію [826, 1195, 1263]. Зменшення 

відсотка пальмітинової кислоти у лімфоцитах крові поросят дослідної групи, 

ймовірно, пов’язано з впливом вітаміну А, адже він сприяє включенню пальмітату в 

синтез загальних ліпідів й ФЛ в органах і тканинах.  

Зниження ненасиченості жирних кислот у поросят контрольної групи після 

відлучення відбувалось за рахунок вірогідного зменшення співвідношення у 

лімфоцитах моноєнових кислот, зокрема ейкозаєнової і нервонової кислот. 

Натомість, у лімфоцитах крові поросят дослідної групи зафіксовано зростання на  

1-шу (р<0,001) і 5-ту (р<0,01) доби після відлучення відсотка нервонової кислоти.   
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Таблиця 3.111 

Жирнокислотний склад загальних ліпідів лімфоцитів крові поросят  

(Мm; %; n=3) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 

1 2 3 4 5 

Міристинова, 14:0 
к 0,60± 

0,089 

0,69±0,012 0,62±0,041 

д 0,63±0,005** 0,59±0,084 

Пальмітинова, 16:0 
к 16,38± 

0,108 

24,04±0,257
ооо

 23,25±0,069
ооо

 

д 23,44±0,282 16,98±0,623*** 

Пальмітоолеїнова, 16:1 
к 0,43± 

0,009 

0,98±0,009
ооо

 0,95±0,003
ооо

 

д 0,97±0,007 1,02±0,241 

Стеаринова, 18:0 
к 3,12± 

0,019 

1,10±0,033
ооо

 4,33±0,010
ооо

 

д 1,14±0,068 1,02±0,522** 

Олеїнова, 18:1 
к 50,33± 

0,455 

44,39±0,647
ооо

 46,36±0,176
ооо

 

д 45,70±0,148 49,91±5,127 

Лінолева, 18:2 
к 15,33± 

0,156 

17,94±0,197
ооо

 17,32±0,088
ооо

 

д 17,60±0,155 15,53±1,258 

γ-Ліноленова, 18:3 
к 0,32± 

0,057 

0,39±0,026 0,31±0,019 

д 0,33±0,001 0,42±0,123 

α-Ліноленова, 18:3 
к 3,19± 

0,240 

4,47±0,059
оо

 1,14±0,037
ооо

 

д 4,35±0,054 5,44±1,044* 

Арахінова, 20:0 
к 1,11± 

0,004 

0,95±0,014
ооо

 0,91±0,002
ооо

 

д 0,93±0,011 0,99±0,165 

Ейкозаєнова, 20:1 
к 0,49± 

0,004 

0,49±0,001 0,46±0,001
ооо

 

д 0,48±0,016 0,46±0,037 

Ейкозадиєнова, 20:2 
к 0,38± 

0,022 

0,51±0,021
о
 0,51±0,020

о
 

д 0,49±0,001 0,41±0,048 
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продовження табл. 3.111 

1 2 3 4 5 

Ейкозатриєнова, 20:3 
к 0,74± 

0,028 

– – 

д – – 

Арахідонова, 20:4 
к 0,76± 

0,091 

0,33±0,002
оо

 0,29±0,006
оо

 

д 0,38±0,062 1,68±0,086*** 

Ейкозапентаєнова, 20:5 
к 0,70± 

0,035 

0,26±0,011
ооо

 0,24±0,007
ооо

 

д 0,31±0,023 0,50±0,123 

Бегенова, 22:0 
к 1,62± 

0,059 

0,95±0,010
ооо

 0,92±0,002
ооо

 

д 0,93±0,004 0,92±0,097 

Докозапентаєнова, 22:5 
к 0,99± 

0,177 

0,99±0,173 0,96±0,023 

д 0,62±0,001 1,67±0,265 

Докозагексаєнова, 22:6 
к 1,23± 

0,046 

0,26±0,004
ооо

 0,25±0,009
ооо

 

д 0,53±0,129 1,48±0,329* 

Лігноцеринова, 24:0 
к 0,99± 

0,098 

0,79±0,115 0,80±0,055 

д 0,75±0,117 0,63±0,281 

Нервонова, 24:1 
к 0,72± 

0,023 

0,32±0,002
ооо

 0,33±0,019
ооо

 

д 0,41±0,002*** 0,87±0,098** 

∑ насичених 
к 

23,82 
28,52 30,83 

д 27,82 21,13 

∑ ненасичених 
к 

75,61 
71,33 69,12 

д 72,17 79,39 

∑ мононенасичених 
к 

51,97 
46,18 48,10 

д 47,56 52,26 

∑ поліненасичених 
к 

23,64 
25,15 21,02 

д 24,61 27,13 

∑ ω-6 
к 

17,53 
19,17 18,43 

д 18,80 18,04 
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продовження табл. 3.111 

1 2 3 4 5 

∑ ω-3 
к 

6,11 
5,98 2,59 

д 5,81 9,09 

Індекс насиченості 
к 

0,32 
0,40 0,45 

д 0,39 0,27 

 

За умов дефіциту природних антиоксидантів надлишок ПНЖК може 

призводити до посилення процесу пероксидації й утворення вільних радикалів. Після 

відлучення у поросят контрольної групи констатовано різновекторні зміни у кількості 

ейкозаполієнових кислот, зокрема на 1-шу та 5-ту доби у лімфоцитах збільшувався 

відсоток ейкозадиєнової (р<0,05) і лінолевої кислот (р<0,001) та зменшувався — 

арахідонової (р<0,01) й ейкозапентаєнової кислот (р<0,001). Синтез цих жирних 

кислот залежить від їх попередників — лінолевої і ліноленової кислот, а також вони 

конкурують між собою за спільні ензими. У результаті цього наступає дисбаланс 

ейкозаноїдів, які є регуляторами клітинного гомеостазу. Більший вміст лінолевої 

кислоти й ненасиченіших жирних кислот її похідних, пов’язаний з вищим рівнем ХС, 

до складу якого вони входять. Зменшення вмісту арахідонової жирної кислоти 

свідчить про вивільнення її з біологічних мембран, внаслідок активізації процесів 

ПОЛ з подальшою конверсією в циклооксигеназному і ліпооксигеназному 

метаболічному каскаді [293]. Ензимне пероксидне окиснення арахідонової кислоти 

здійснює гемвмісна циклооксигеназа і ліпооксигеназа, яка містить негемовий Ферум. 

У ліпооксигеназному шляху метаболізму арахідонової кислоти відбувається синтез 

прозапальних ейкозаноїдів — лейкотрієнів 4 серії (LT B4, LT С4, LT D4, LT E4), а у 

циклооксигеназному шляху — простагландинів 2 серії (PG І2, TxA2, PG Е2, PG F2, 

PG D2). Ліпооксигеназа утворюється в процесі розщеплення мембранних ФЛ під 

впливом фосфоліпази A2, яка активується різноманітними чинниками, у тому числі 

стресом [1366]. Надмірне зростання ПОЛ у поросят контрольної групи у період після 

відлучення, очевидно, знижує резистентність цитоплазматичних мембран лімфоцитів, 

що призводить до активації фосфоліпази А2, вивільнення арахідонової кислоти з 

гліцерофосфоліпідів мембран, біосинтезу простаноїдів і тромбоксанів. Далі 
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включається простагландинсинтетазний комплекс, що послідовно перетворює 

арахідонову кислоту на РG 2 і РG Н2, які під дією ізомераз, редуктаз й 

простациклінсинтетази перетворюються в РG Е та простацикліни, а під дією 

тромбоксансинтетази — у тромбоксани. За участю ліпоксигенази утворюються 

лейкотрієни — гідроксипохідні арахідонової кислоти. Внаслідок неензимного 

вільнорадикального окиснення арахідонової, ейкозапентаєнової і докозагексаєнової 

кислот при оксидативній модифікації атерогенних ліпопротеїдів утворюються 

ізопростани, які викликають вторинні окиснювальні реакції. 

Зміни у спектрі жирних кислот ліпідів лімфоцитів крові поросят контрольної 

групи після відлучення характеризувались підвищенням сумарної величини насичених 

і зниженням ненасичених кислот, порівняно з періодом до відлучення. У поросят 

вказаної групи на 1-шу добу після відлучення виявлено зростання (р<0,01), а на 5-ту 

добу зниження (р<0,001) відсотка в лімфоцитах крові α-ліноленової кислоти. Важливе 

значення для організму тварин мають ПНЖК з подвійними зв’язками і  

цис-конфігурацією. Зменшення кількості ПНЖК у складі ліпідів лімфоцитів крові 

поросят контрольної групи пов’язане з їх надмірним залученням у процеси ПОЛ.  

Серед ПНЖК лімфоцитів крові поросят дослідної групи найвищий рівень їх 

ненасиченості, порівняно з контролем, спостерігали на 5-ту добу після відлучення за 

рахунок α-ліноленової (р<0,05), арахідонової (р<0,001) і докозагексаєнової (р<0,05) 

жирних кислот. Підвищення рівня ненасиченості жирних кислот відображає вищу 

адаптивну здатність тварин. Ліноленова кислота хоча й належить до умовно 

есенціальних жирних кислот, проте, є попередником важливих для функціонування 

клітинних мембран — докозапентаєнової і докозагексаєнової жирних кислот. 

Вірогідне збільшення відсотка арахідонової й тенденція до зростання 

докозапентаєнової кислот на тлі зменшення у лімфоцитах крові поросят дослідної 

групи лінолевої кислоти вказує на її перетворення в арахідонову кислоту й активацію 

десатуразних ензимів Δ
3
 і Δ

6
. Збільшення відсотка арахідонової кислоти у лімфоцитах 

крові поросят дослідної групи свідчить про підвищення інтенсивності процесу 

видовження її вуглецевого ланцюга. Пригнічення процесів окиснення ω-6 і ω-3, 

ймовірно, відбувається завдяки наявному в складі препарату «Вітармін» вітаміну Е.  
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α-токоферол взаємодіє з ПНЖК ФЛ клітинних мембран і регулює їх проникність 

[290]. Вітаміни А та Е інгібують активність циклооксигенази, що відповідно обмежує 

каскад перетворення арахідонової кислоти у лімфоцитах і попереджує інтенсифікацію 

ПОЛ. Наявність у структурі арахідонової кислоти 4-х ненасичених зв’язків сприяє її 

взаємодії з токоферолом. Вітамін D3 впливає на зростання у складі загальних ліпідів, 

зокрема ФЛ, частки арахідонової, докозапентаєнової і докозагексаєнової жирних 

кислот. Цинк підвищує активність ензимів елонгазо-десатуразної системи, які беруть 

участь у видовженні вуглецевого ланцюга жирних кислот й утворенні в них 

ненасичених зв’язків. Суттєвий вплив на метаболізм жирних кислот чинять Кобальт і 

Селен, а Магній відіграє важливу роль у стабілізації клітинних мембран. 

Введення поросятам у складі препарату «Вітармін» жиророзчинних вітамінів і 

мінеральних елементів сприяло збільшенню у лімфоцитах крові довголанцюгових 

ПНЖК, у тому числі докозапентаєнової і докозагексаєнової кислот, які виявляють 

біоефекторні властивості. Високий відсоток у лімфоцитах крові поросят дослідної 

групи докозагексаєнової і ейкозапентаєнової кислот необхідний для зниження рівня 

прозапальних ейкозаноїдів й цитокінів. Ейкозапентаєнова кислота знижує експресію 

циклооксигенази-2, а докозагексаєнова кислота підвищує антиапоптичні процеси у 

лімфоцитах, знижує активність ліпооксигенази і синтез TNF-α [1101, 1223]. 

Збільшення загального відсотка насичених і зниження ненасичених жирних 

кислот у лімфоцитах крові поросят контрольної групи призвело до зростання у 1,4 разу 

індексу насиченості на 5-ту добу після відлучення, порівняно з періодом до відлучення. 

Загалом, активація ПОЛ у організмі поросят після відлучення викликала модифікацію 

жирнокислотного спектру лімфоцитів у бік збільшення ступеня насиченості, що можна 

розглядати як адаптивну реакцію організму на дію стресу. Водночас у поросят 

дослідної групи спостерігалась протилежна картина, на 5-ту добу після відлучення 

індекс насиченості, порівняно з контролем, зменшився в 1,7 разу на тлі збільшення 

суми ПНЖК родини ω-3 й незначного зростання суми мононенасичених жирних 

кислот. Порівняно з контролем, сумарна кількість ПНЖК родини ω-3 у лімфоцитах 

крові поросят дослідної групи на 5-ту добу після відлучення збільшилась у 3,5 разу, 

тоді як різниця між їх кількістю до відлучення й кількістю у лімфоцитах поросят 

http://www.cardiosite.info/dict/help.aspx?id=113
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контрольної групи після відлучення зменшилась у 2,4 разу. Максимальне зменшення 

загальної кількості насичених жирних кислот на тлі зростання суми ненасичених 

жирних кислот, зокрема моно- і поліненасичених, в основному родини ω-3, у 

лімфоцитах крові поросят дослідної групи виявили на 5-ту добу після відлучення. 

Зменшення у поросят відсотка насичених жирних кислот свідчить про покращення 

функціональної здатності плазматичних і клітинних мембран лімфоцитів, а збільшення 

мононенасичених жирних кислот вказує на вищу проникність мембран для БАР. 

Таким чином, відлучення поросят від свиноматок призводить до порушення 

жирнокислотного складу ліпідів лімфоцитів, яке супроводжується збільшенням 

вмісту насичених жирних кислот на тлі зменшення вмісту ПНЖК. Збільшення 

сумарної кількості ПНЖК у лімфоцитах крові поросят дослідної групи свідчить про 

зниження ступеня їх пероксидного окиснення в умовах відлучення, що пов’язано з 

ефективністю дії наявних у складі препарату «Вітармін» антиоксидантів.  

Відлучення — як вагомий стрес-чинник, викликало збільшення вмісту в 

плазмі крові поросят контрольної групи ГПЛ на 1-шу (р<0,05) і 5-ту доби (р<0,001), 

а ТБК-активних продуктів — на 5-ту добу (р<0,05) після відлучення (табл. 3.112). 

Надмірне утворення ТБК-активних продуктів призводить до гідрофілізації мембран, 

гальмування біосинтезу протеїнів і процесів реплікації [699].  

Таблиця 3.112 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

ГПЛ, 

Од Е/мл 

к 0,79 

0,008 

0,880,032
о
 0,890,006

ооо
 0,860,048 

д 0,820,004 0,850,009* 0,770,010 

ТБК-активні 

продукти, нмоль/мл 

к 3,96 

0,133 

4,310,039 4,740,169
о
 4,270,258 

д 4,250,041 4,240,054* 3,940,124 

 

У цілому, вміст вказаних продуктів ПОЛ у крові поросят дослідної групи 

впродовж періодів досліджень був менший, ніж у контролі, особливо на 5-ту добу 



277 

(р<0,05) після відлучення, що свідчить про інгібуючий вплив препарату «Вітармін» 

на пероксидні процеси в організмі поросят за умов відлучення від свиноматок. 

Збільшення вмісту продуктів ПОЛ у загальній інтенсивності процесів 

пероксидації характеризує зміни функціонального стану САЗ в організмі поросят, у 

тому числі зміни активності антиоксидантних ензимів (табл. 3.113). Захист організму 

від АФО складається з трьох рівнів, перший з яких відповідає за попередження 

утворення вільних радикалів й включає: СОД, ГП і каталазу. Ензимний комплекс, до 

складу якого входить ЦП, ГП та каталаза, усуває надлишок супероксидного аніону і 

пероксиду гідрогену й попереджує накопичення більш реактивних метаболітів 

Оксигену [237]. Каталаза і ЦП характеризуються високою стабільністю й зберігають 

біологічну активність в умовах інтенсивної генерації АФО [513], що пояснює 

відсутність суттєвих їх змін у крові поросят контрольної групи після відлучення від 

свиноматок. Водночас зафіксовано зниження активності ГП у плазмі (р<0,05) та в 

еритроцитах крові (р<0,01) поросят контрольної групи на 1-шу добу після відлучення. 

Слід зауважити, що САЗ поросят контрольної групи після відлучення була суттєво 

пригнічена, оскільки ні підвищення активності ГП на 5-ту добу, ні відносна 

стабільність каталази не компенсували зниження (р<0,05) активності СОД на 5- та  

10-ту доби після відлучення, яке призвело до зростання в крові продуктів ПОЛ. 

Пероксид гідрогену інактивує СОД і каталазу, також виявлено інактивуючу дію 

OH- на активність ГП та ЛДГ. Причому інактивація ензимів САЗ відбувається 

послідовно, кожен з них проявляє взаємозахисний ефект до дії АФО. СОД, руйнуючи 

супероксидний аніон-радикал, знижує відновлення Fe
3+

 і утворення OH-радикалу, 

каталаза й ГП захищає СОД, усуваючи пероксид гідрогену. Введення поросятам 

вітарміну сприяло підвищенню (р<0,05) ГП активності в еритроцитах крові на 1-шу і  

5-ту доби після відлучення. Підвищення (р<0,05) каталазної активності в еритроцитах 

крові поросят дослідної групи на 5- і 10-ту доби після відлучення вказує на активуючий 

вплив компонентів препарату на САЗ, що можна пояснити збільшенням у крові вмісту 

Феруму, оскільки відомо [1237], що кожна з чотирьох простетичних груп молекули 

каталази представлена гемом, до складу якого входить трьохвалентний Ферум.  
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Таблиця 3.113 

Активність ензимів САЗ у крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

плазма 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 0,57 

0,01 

0,530,01
о
 0,580,01 0,580,01 

д 0,570,02 0,610,02 0,590,01 

еритроцити 

ГП активність,  

нмоль GSH/хв•мг протеїну 

к 52,87 

0,43 

47,270,68
оо
 55,541,51 49,551,39 

д 51,180,82* 61,700,98* 49,601,95 

СОД активність,  

ум. од./хв•мг протеїну 

к 32,20 

2,27 

30,901,47 22,990,69
о
 24,581,42

о
 

д 30,860,64 28,492,25 26,061,11 

Каталазна активність,  

ммоль/хв•мг протеїну 

к 1,22 

0,06 

1,080,17 1,050,03 1,120,09 

д 1,110,09 1,490,11* 1,400,01* 

2
7

8
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Відлучення від свиноматок призвело до зменшення вмісту вітаміну А у 

сироватці крові поросят контрольної групи на 1-шу та 5-ту доби (р<0,05–0,01) і 

вітаміну Е — на 5-ту добу (р<0,01) після відлучення (табл. 3.114). Водночас у крові 

поросят дослідної групи констатовано збільшення вмісту вітаміну А на 1-шу (р<0,001) 

та 5-ту доби (р<0,01), а вітаміну Е — на 5-ту добу (р<0,01) після відлучення. Оскільки 

потреба в даних вітамінах за умов відлучення збільшується, тому оптимальне 

забезпечення їх вмісту в крові поросят дослідної групи дозволяє підвищити захист від 

негативної дії стресу. Зростання вмісту вітамінів А і Е у крові поросят має низку 

позитивних аспектів. Зокрема, вітамін А проявляє антиоксидантні властивості, але при 

зростанні рівня в організмі продуктів ПОЛ швидко окиснюється, водночас вітамін Е 

захищає клітини від вільних радикалів і попереджує окиснення вітаміну А [1048].  

Таблиця 3.114 

Вміст вітамінів А і Е та відновленого глутатіону в крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

Вітамін А, 

мкг/мл 

к 0,25 

0,005 

0,140,011
ооо

 0,160,018
оо
 0,250,020 

д 0,310,013*** 0,350,025** 0,300,015 

Вітамін Е, 

мкг/мл 

к 2,57 

0,209 

2,960,168 1,280,175
оо
 2,940,098 

д 2,930,107 2,650,202** 2,690,309 

ВГ, 

мкмоль/мл 

к 1,65 

0,018 

1,670,045 1,700,024 1,690,044 

д 1,500,077 1,850,027* 1,980,024** 

 

Вміст ВГ в еритроцитах крові поросят дослідної групи на 5- та 10-ту доби після 

відлучення відповідно на 8,8 (р<0,05) і 17,1 % (р<0,01) був більшим, ніж у контролі. Ці 

дані вказують на те, що компоненти препарату «Вітармін» виявляють антиоксидантні 

властивості, завдяки чому знижується рівень вільнорадикального окиснення, а це 

сприяє зменшенню використання ВГ. Цей трипептид підтримує редокс-потенціал 

тіолів, зберігаючи сульфгідрильні групи цитозольних протеїнів у відновленій формі й є 

основним фондом сульфгідрильних груп, за рахунок яких інгібуються процеси ПОЛ 
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[834]. Тому більший його вміст у еритроцитах крові поросят дослідної групи, ніж у 

контролі, свідчить про вищі захисні й детоксикуючі властивості в їх організмі. 

Індукція біосинтезу продуктів ПОЛ призводить до зміни кількості в крові 

мінеральних елементів. Як свідчать отримані дані (табл. 3.115), вміст Феруму у крові 

поросят контрольної групи після відлучення поступово зменшувався (р<0,05–0,01).  

Таблиця 3.115 

Вміст мінеральних елементів у крові поросят (Мm; n=3–5) 

Показники 
Групи 

тварин 

Періоди досліджень 

2 доби до 

відлучення 

після відлучення 

1 доба 5 доба 10 доба 

цільна кров 

Mg, 

ммоль/л 

к 1,24± 

0,15 

1,16±0,12 1,06±0,06 1,33±0,06 

д 1,44±0,07 1,42±0,08* 1,30±0,12 

Fe, 

мкмоль/л 

к 47,24± 

2,59 

31,18±0,79°° 30,50±2,11°° 29,11±2,97° 

д 37,03±3,34 48,63±3,69* 47,53±4,59* 

Сu, 

мкмоль/л 

к 8,92 

0,53 

11,310,99 12,071,10 10,740,39 

д 10,610,72 10,050,49 9,990,58 

Zn, 

мкмоль/л 

к 16,50 

1,56 

14,490,94 12,851,46 13,181,30 

д 16,471,22 16,560,69 14,960,48 

Se, 

мкмоль/л 

к 2,35± 

0,69 

0,42±0,01° 1,520,25 1,060,24 

д 0,75±0,04*** 1,800,51 1,520,01 

Co, 

мкмоль/л 

к 0,37± 

0,03 

0,31±0,01 0,33±0,02 0,39±0,02 

д 0,40±0,01** 0,42±0,02* 0,41±0,02 

сироватка крові 

Са, 

ммоль/л 

к 3,40 

0,40 

2,970,29 3,070,54 3,330,24 

д 3,030,48 3,200,47 3,030,29 

Р, 

ммоль/л 

к 2,60 

0,32 

1,970,15 2,300,17 2,330,48 

д 2,270,27 2,270,09 2,700,32 
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Вміст Купруму в крові поросят контрольної групи після відлучення мав 

тенденцію до збільшення, а Магнію і Цинку — до зменшення, особливо на 5-ту добу. 

Низький рівень Магнію у крові поросят після відлучення, можливо, пов’язаний з 

підвищеними його витратами на процеси росту й розвитку, а також зі зниженням 

інкреторної функції наднирників за дії стресу [178, 828]. У крові поросят контрольної 

групи на 1-шу добу після відлучення зафіксовано зменшення (р<0,05) вмісту Селену, 

що пов’язано з його перерозподілом й зміною метаболізму в тканинах, основним 

механізмом якого є інтенсивне використання Селену в синтезі селеноензимів [161].  

Водночас у крові поросят дослідної групи було констатовано більший вміст 

Магнію на 5-ту добу (р<0,05), а Кобальту — на 1-шу (р<0,01) і 5-ту доби (р<0,05) після 

відлучення, що зумовлено їх наявністю у складі препарату «Вітармін». Вміст Феруму в 

крові поросят дослідної групи на 5- і 10-ту доби після відлучення перевищував 

показник контролю в 1,6 разу (р<0,05). Виявлено більший вміст Селену в крові поросят 

дослідної групи, ніж у контролі, у всі періоди після відлучення, особливо на 1-шу добу 

(р<0,001). Збільшення його вмісту в крові поросят в умовах після відлучення проявляє 

антиоксидантну дію, сприяє нормалізації обміну речовин і підвищенню резистентності. 

 Відсутність виражених змін у концентрації Кальцію і Фосфору в сироватці 

крові поросят обох груп після відлучення пов’язана з тим, що їх рівень підтримується 

низкою гомеостатичних механізмів: паратгормоном, кальцитоніном й активною 

формою вітаміну D3 — 1,25-дигідрооксихолекальциферолом. Недостатній вміст 

Кальцію в крові посилює секрецію паратгормону, що підвищує його мобілізацію з 

кісток, збільшує синтез 1,25(ОН)2D3 у нирках, який стимулює абсорбцію Кальцію і 

Фосфору в кишках й стабілізує їх рівень у крові [1175]. Гормон щитоподібної залози 

кальцитонін є антагоністом паратгормону й дигідрооксихолекальциферолу і корелює 

з вмістом Кальцію в крові. При збільшенні вмісту Кальцію кальцитонін зменшує його 

реабсорбцію у нирках й накопичення у кістках. Таким чином, вміст мінеральних 

елементів у крові поросят дослідної групи після відлучення переважно збільшувався, 

що вказує на покращення за дії препарату «Вітармін» їх засвоєння з кормів.  

Наведені у таблиці 3.116 дані свідчать, що у поросят дослідної групи маса тіла 

у кінці дослідів зросла на 7,8 %, порівняно з контролем. Прирости маси тіла і 
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середньодобові прирости поросят дослідної групи були більшими за контроль 

відповідно на 19,6 та 19,9 %. Ймовірно, це відбувається завдяки комплексній дії у 

складі препарату «Вітармін» вітамінів, мінеральних елементів й амінокислоти 

аргінін, які підвищують резистентність та адаптивну здатність поросят, збільшують 

буферну ємність САЗ і сприяють збільшенню їх маси тіла.  

Таблиця 3.116 

Маса тіла і середньодобові прирости поросят (Мm; n=9) 

Показники 
Групи тварин 

к д 

Маса тіла на початку досліду, кг 8,070,39 7,810,36 

Маса тіла в кінці досліду, кг 15,610,71 16,830,51 

Приріст маси тіла за період досліду (30 діб), кг 7,540,69 9,020,69 

Середньодобовий приріст, кг 0,2510,02 0,3010,02 

Збереженість, % 100 100 

 

Очевидно, біологічно активні речовини у складі вітарміну є специфічними 

каталізаторами, що регулюють інтенсивність обмінних процесів у організмі поросят, 

сприяють підвищенню їх неспецифічної резистентності і стійкості до дії стрес-факторів. 

ВИСНОВКИ 

1. Відлучення поросят від свиноматок у 35-добовому віці призводить до 

збільшення (р<0,05) кількості лейкоцитів у крові на 10-ту добу, а введення поросятам 

препарату «Вітармін» сприяє їх зменшенню (р<0,05) на 1-шу добу після відлучення.  

2. Виявлено, що відлучення призводить до підвищення у крові поросят 

вмісту МСМ, а введення поросятам вітарміну сприяє зниженню активності трансаміназ 

і зменшенню вмісту МСМ, збільшенню гемоглобіну й СОЕ (р<0,05–0,01). 

3. Констатовано збільшення у крові поросят контрольної групи на 1-шу і  

5-ту доби вмісту СМ, сечовини й активності ЛФ (р<0,05–0,01), а на 5- та 10-ту доби 

після відлучення — вмісту ЦП і активності КК (р<0,05–0,01), на тлі зниження рівня 

глюкози. У крові поросят дослідної групи на 1-шу добу зменшився вміст СМ 

(р<0,05) і сечовини (р<0,01), а на 10-ту добу після відлучення — вміст ЦП (р<0,05). 
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4. Відлучення від свиноматок знижує у крові поросят ФА нейтрофілів, 

кількість фагоцитуючих моноцитів, ФЧ та ФІ й підвищує КАСК і збільшує кількість 

нефагоцитуючих макрофагів. Водночас введення препарату «Вітармін» сприяє 

підвищенню у крові поросят після відлучення ЛАСК та ФА нейтрофілів і 

макрофагів, збільшенню ФІ, ПМТМ й вмісту загальних імуноглобулінів. 

5. Відлучення від свиноматок викликало збільшення (р<0,05) у крові 

поросят кількості Т-хелперів на 10-ту добу після відлучення і зменшення (р<0,05–

0,001) кількості Т-супресорів у всі досліджувані періоди. Введення поросятам 

препарату «Вітармін» спричинило зростання (р<0,05) ІРІ та РБТЛ й зменшення 

кількості Т-супресорів (р<0,05) в їх крові на 10-ту добу після відлучення. 

6. У лімфоцитах крові поросят контрольної групи на 1-шу та 5-ту доби після 

відлучення підвищилась активність NOS і аргінази й збільшився вміст сечовини 

(р<0,05–0,01). Введення поросятам вітарміну сприяло нормалізації в лімфоцитах 

крові окисного й неокисного шляху обміну L-аргініну і зменшенню вмісту сечовини. 

7. Зафіксовано зростання (р<0,05) у лімфоцитах крові поросят контрольної 

групи на 10-ту добу після відлучення відсотка ФЛ, зниження (р<0,01) НЕЖК й 

переважання насичених жирних кислот. Ін’єкції вітарміну спричинили збільшення 

(р<0,05) у лімфоцитах крові поросят відсотка ФЛ на 5-ту добу й арахідонової, 

докозапентаєнової та докозагексаєнової кислот на 1-шу і 5-ту доби після відлучення. 

8. У крові поросят контрольної групи після відлучення збільшився вміст ГПЛ 

і ТБК-активних продуктів (р<0,05–0,01) й зменшився — вітамінів А і Е (р<0,01–0,001) 

на 1-шу та 5-ту доби, знизилась активність ГП (р<0,05–0,01) на 1-шу добу, а СОД 

(р<0,05) на 5- й 10-ту доби. Ін’єкції вітарміну сприяли підвищенню на 1-шу і 5-ту доби 

у крові поросят ГП активності (р<0,05) й вмісту вітаміну А (р<0,05–0,001), збільшенню 

на 5- і 10-ту доби каталазної активності (р<0,05) й вмісту ВГ (р<0,05–0,01), на тлі 

зменшення на 5-ту добу після відлучення — ГПЛ і ТБК-активних продуктів (р<0,05). 

9. Введення поросятам вітарміну сприяло збільшенню у крові вмісту 

Магнію, Феруму, Кобальту і Селену й зростанню середньодобових приростів. 

Результати досліджень, одержані при виконанні цього етапу дисертаційної 

роботи, опубліковані в наступних працях [569, 593, 600, 608, 611, 1249].  
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У процесі еволюції організм тварин виробив низку адаптивних механізмів, 

здатних підтримувати динамічну стабільність внутрішнього середовища і функцій його 

систем (гомеостаз) до дії факторів довкілля. Водночас рівень адаптації організму 

залежить від виду, віку, породи, фізіологічного стану, умов годівлі та утримання тварин. 

Інтенсивні методи вирощування свиней без врахування їх біологічних 

особливостей призвели до того, що стрес став невід’ємною частиною технології 

виробництва свинини. Найбільш поширеним в свинарстві є стрес за умов відлучення 

поросят від свиноматок, а також технологічний і транспортний, що завдає цій галузі 

значних економічних збитків. Вплив стресу на метаболізм і продуктивність свиней, 

патогенез інфекційних й незаразних хвороб, а також на ефективність лікування і 

профілактики захворювань недостатньо з’ясований. Аналіз сучасної наукової 

літератури свідчить, що багато питань потребує системних досліджень. Необхідно 

відзначити, що незважаючи на наявність численних наукових праць, присвячених дії 

стресу, залишається маловивченим питання механізмів його впливу на метаболічні 

процеси та резистентність свиней у різні онтогенетичні й фізіологічні періоди і за 

умов імунодефіциту. Це суттєво гальмує розробку науково обґрунтованої системи 

профілактики стресу. Першочерговим завданням на сьогодні є підвищення стійкості 

поросят до дії стрес-факторів у критичні періоди, зокрема при відлученні, й розробка 

ефективних способів підтримання механізмів метаболічного гомеостазу. Цим 

зумовлена актуальність розширення і поглиблення досліджень, скерованих на 

вивчення біохімічних та імунологічних процесів у організмі свиней за умов стресу й 

імунодефіциту. З огляду на це, ставилось завдання з’ясувати особливості формування 

імунної відповіді, САЗ й системи оксиду нітрогену, обміну протеїнів і ліпідів, 

динаміку вмісту вітамінів А та Е, мінеральних елементів у організмі свиней в різні 

онтогенетичні й фізіологічні періоди за дії комплексних ліпосомальних препаратів.  

Як відомо, стійкість свиней до захворювань підвищують імуномодулятори, 

антистресові засоби, мінеральні елементи, а також вітаміни А, D3, Е [199, 349, 463]. 
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Дефіцит вітамінів порушує метаболічні процеси в організмі, знижує імунобіологічну 

реактивність, спричиняє патологічні зміни у функціонуванні органів і систем [1183]. З 

метою попередження дефіциту жиророзчинних вітамінів свиням найчастіше вводять 

їх олійні розчини, але у цій формі лише незначна частина вітамінів трансформується 

у тканинах [1109]. Поряд з цим, існує проблема збереження їх біологічної цінності, 

адже за дії органічних і неорганічних каталізаторів вітаміни швидко окиснюються з 

утворенням пероксидів, які перетворюються в оксиди й активний Оксиген і негативно 

впливають на стан здоров’я та продуктивність тварин [206, 412, 431, 464, 1241, 1274]. 

Незважаючи на позитивний ефект вітамінів — їх вплив на організм 

короткотривалий, тому постає необхідність захистити препарат від дії пептидаз. 

Найбільш зручною у фармакологічному аспекті формою є ліпосомальна емульсія, яка 

запобігає швидкій деградації препарату в крові [48, 147, 951]. Ліпосомальна форма 

застосовується для цілеспрямованої доставки ліків до патологічного процесу і 

контролю за вивільнення у місці призначення [901], вона знижує токсичність діючої 

речовини, що мінімізує побічний вплив [159, 1000]. Її особливістю є повільне 

руйнування ліпідних компонентів, при цьому лікарські засоби розміщуються на 

поверхні або адсорбуються всередині ліпосом й зв’язані з гідрофобними карбонатними 

ланцюгами ФЛ. Інкапсулювання у ліпосоми модифікує вивільнення діючої речовини, 

підвищує її біодоступність і лікувальну дію. Включені у ліпідну оболонку БАР 

триваліше зберігаються в органах і тканинах й краще впливають на метаболічні процеси. 

Проведені дослідження свідчать про те, що останній місяць поросності у 

свиноматок і ранній період розвитку й відлучення у поросят характеризуються 

посиленням вільнорадикальних процесів і зниженням показників неспецифічної та 

специфічної імунної відповіді. Ці періоди мають певні особливості метаболічних 

процесів, що є закономірною реакцією на фізіолого-біохімічні зміни в організмі 

свиней. Їх відносять до критичних, оскільки вони супроводжуються явищами 

імунодефіциту й вимагають розробки і застосування ефективних методів корекції.  

У першій серії досліджень вивчався вплив вітамінів А, D3, Е у формі препарату 

«Тривіт» і ліпосомальної емульсії — препарат «Ліповіт» на біохімічний профіль крові 

й активність імунної системи у свиней у різні вікові та фізіологічні періоди. 
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Морфологічний склад крові безпосередньо залежить від фізіологічного стану, 

віку, статі й породи тварин, а також від умов довкілля і особливостей годівлі. Як 

свідчать отримані результати, впродовж досліджень у крові ремонтних свинок за 

введення препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» зафіксовано збільшення кількості 

лейкоцитів. Ці зміни можуть бути пов’язані з стимулювальною дією вітамінів А, D3, 

Е у складі препаратів на процеси лейкопоезу в організмі свинок. Збільшення у 

межах норми кількості лейкоцитів, як і лейкоцитарного профілю крові, відображає 

підвищення адаптивних властивостей організму [441].  

Збільшення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну в крові ремонтних 

свинок другої дослідної групи (вводили ліповіт), порівняно з контролем і першою 

дослідною групою (вводили тривіт), свідчить про вплив вітамінів А, D3, Е у формі 

ліпосомальної емульсії на активацію в організмі гемопоезу й про вищу їх готовність 

до відтворення. Адже згідно даних [132, 383], збільшення в крові кількості 

еритроцитів та їх насичення гемоглобіном позитивно корелює зі зростанням 

репродуктивних якостей і відтворювальних функцій свинок. Більший вміст загального 

протеїну в крові свинок другої дослідної групи, ніж у контролі, вказує на ефективність 

введення ліповіту з метою збільшення в організмі протеїнсинтезувальних процесів. 

Функцією імунної системи є розпізнавання і знешкодження антигенів з метою 

підтримання в організмі генетично зумовленого гомеостазу, індивідуально для кожної 

тварини. Імунні реакції характеризуються активацією неспецифічних і специфічних 

механізмів захисту [554]. Дослідженнями виявлено зростання ФІ і ФЧ на тлі 

відсутності змін ФА нейтрофілів крові ремонтних свинок за введення препарату 

«Ліповіт». Збільшення ФІ свідчить про вплив ліповіту на первинні ефекторні реакції 

природної резистентності в реалізації антимікробної дії фагоцитуючих клітин. Ці дані 

вказують на те, що введений у вигляді ліпосомальної емульсії комплекс вітамінів А, 

D3, Е стимулює неспецифічні механізми в організмі свинок за рахунок зростання 

здатності клітинних елементів до фагоцитозу мікроорганізмів, а фагоцитарна ланка, що 

перебуває під контролем нейрогуморальних факторів, очевидно, активується згодом. 

ЛАСК і БАСК є інформативними показниками рівня адаптивних механізмів у 

організмі, а їх підвищення у свинок дослідних груп є свідченням мобілізації за дії 
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вітамінів А, D3, Е факторів природної резистентності. Підвищення БАСК у свинок 

може бути результатом впливу цих вітамінів на В-лімфоцити та Ig, які проявляють 

опсонізуючий ефект на бактерії, зв’язують і активують комплемент, сприяють індукції 

IFN й синтезу лізоциму [366]. Про більшу ефективність й пролонговану дію ліповіту в 

організмі ремонтних свинок свідчить зростання ЛАСК і БАСК на 7-му добу після 

першого та на 4-ту добу після його повторного введення, порівняно з контролем, а 

тривіт вплинув на зазначені показники лише на 4-ту добу після повторного введення. 

Очевидно, в олійному розчині вітаміни інтенсивно використовуються в організмі 

свинок ще до 7-мої доби досліджень, що зумовлює потребу в їх наступному введенні.  

Реакції імунної системи включають комплексний зв’язок мононуклеарів і  

Т-лімфоцитів, що активує гуморальні механізми захисту, зокрема синтез антитіл. 

Результатом взаємодії антигенів з антитілами є утворення ЦІК. Короткочасне 

підвищення рівня ЦІК у крові свинок на 7-му добу після введення тривіту вказує на 

деяке напруження системи імунітету в їх організмі, зумовлене ін’єкцією олійного 

розчину вітамінів А, D3, Е. У випадку з ліповітом, ліпосоми не володіють 

властивостями антигену [848], тому розміщені всередині вітаміни захищені від 

контакту з імунною системою й не викликають розвитку відповідних імунних реакцій. 

Важливим етапом у розвитку імунобіологічної реактивності організму є міграція 

лімфоцитів з тимуса та кісткового мозку, адже ступінь імунної відповіді визначається 

кількістю Т- і В-клітин, які беруть участь у цьому процесі [1106]. Як свідчать 

результати досліджень, вітаміни у складі тривіту і ліповіту сприяють збільшенню 

кількості Т- і В-лімфоцитів у крові свинок, водночас форма їх введення відіграє 

важливу роль у зміцненні рецепторного поля клітин. Так, ін’єкції свинкам вітамінів А, 

D3, Е у формі ліпосомальної емульсії більшою мірою впливали на Т- і В-лімфоцити, 

ніж їх введення в олійному розчині. Це відбувається завдяки здатності ліпосом 

безпосередньо приєднуватись до зовнішньої мембрани лімфоцитів [543], внаслідок 

чого вітаміни краще проявляють свій вплив, зокрема вітамін Е у складі мембран 

лімфоцитів захищає їх від деструктивної дії вільнорадикальних процесів. 

Зменшення вмісту ГПЛ і ТБК-активних продуктів у крові ремонтних свинок 

на 4- й 11-ту доби після повторного введення ліповіту, ймовірно, викликане 
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підвищенням, передусім, активності неензимної ланки САЗ, адже супроводжувалось 

збільшенням вмісту вітамінів А та Е. Введення вказаних вітамінів у формі 

ліпосомальної емульсії спричинило зниження в організмі свинок інтенсивності 

процесів радикалоутворення та певною мірою виявило захисний вплив, оскільки 

запобігало ушкодженню ультраструктури клітин й усувало їх інгібуючу дію на 

ензимну ланку САЗ. Більш виражений ефект ліповіту на неензимну ланку САЗ, 

порівняно з тривітом, можна пояснити його пролонгованим впливом на організм 

свинок, що пов’язано з тривалішою циркуляцією вітамінів у складі ліпосом у крові. 

Якщо врахувати, що ензими пов’язані з клітинами — вища їх активність у 

плазмі крові зумовлена виходом у позаклітинний простір під час руйнування клітин. 

Відповідно незначна ГП активність у плазмі крові ремонтних свинок, порівняно з її 

активністю в еритроцитах крові, є свідченням відсутності деструктивних процесів у 

організмі [416, 917]. При цьому ГП активність в еритроцитах і в плазмі крові свинок 

на 11-ту добу після повторного введення ліповіту зростала. Отримані дані вказують 

на те, що його ін’єкції свинкам сприяють стабілізації САЗ, очевидно, за рахунок 

наявних у складі препарату вітамінів А та Е й завдяки підвищенню активності ГП, 

яка створює другу лінію захисту клітинних мембран від деструктивної дії продуктів 

ПОЛ. У цьому контексті вища ГП активність у крові свинок другої дослідної групи, 

ніж першої групи, свідчить про те, що ліпосомальна форма вітамінів більшою мірою 

стимулює цей ензим і в організмі інтенсивніше відбувається знешкодження ГПЛ.  

Введення ліповіту не лише підвищило імунний і антиоксидантний статус 

ремонтних свинок, але й сприяло їх швидшому приходу в охоту і народженню поросят 

з більшою масою тіла. Ймовірно, це відбулось завдяки позитивній дії вітамінів А, D3, Е 

у формі ліпосомальної емульсії на стан метаболізму, що відповідно сприяло 

нормалізації статевої циклічності й стимулювало відтворювальну функцію свинок. 

Адже за даними [125, 172, 874, 875], різноманітні засоби, які впливають на фолікуло- й 

лютеогенез, а також покращення годівлі та використання вітамінів інтенсифікує 

розмноження свиней, шляхом стимуляції і синхронізації статевої охоти та овуляції. 

Останній період поросності свиноматок і ранній постнатальний період розвитку 

поросят характеризуються низкою особливостей, які підвищують чутливість до 



289 

екзогенних факторів, впливають на фізіологічний стан, імунний та антиоксидантний 

статус організму, знижують продуктивність свиноматок і збереженість поросят. 

Особливістю переходу від внутрішньоутробного до постнатального розвитку є 

вплив умов довкілля: освітлення, шуму, температурного режиму й розвиток за їхньої 

дії в організмі поросят стрес-синдрому. На думку [862], велика кількість лейкоцитів, 

високий відсотковий вміст поліморфнонуклеарів і моноцитів, а також зменшення 

кількості у крові лімфоцитів вказує на стрес. Відповідно зафіксована нами більша за 

норму кількість лейкоцитів у крові поросят, народжених від свиноматок контрольної 

групи, на тлі великого співвідношення у лейкограмі крові моноцитів й 

сегментоядерних нейтрофілів свідчить про наявність в організмі стресового стану.  

Зменшення кількості еритроцитів у крові свиноматок контрольної групи зі 

збільшенням терміну поросності, ймовірно, пов’язано з інгібуванням в організмі у 

кінці гестаційного періоду процесів еритропоезу, що проявляється, головним чином, 

сповільненням утилізації Феруму. Введення свиноматкам у останній місяць 

поросності тривіту й, особливо ліповіту, активувало дихальну функцію крові у 

народжених від них поросят, за рахунок збільшення кількості еритроцитів і 

концентрації гемоглобіну. Як відомо, еритроцити є носіями гемоглобіну, який 

зв’язує і транспортує Оксиген, що забезпечує окисно-відновні процеси у тканинах. 

Збільшення кількості еритроцитів та концентрації гемоглобіну в крові свиноматок за 

введення досліджуваних препаратів не лише сприяло зростанню насичення тканин 

Оксигеном і поживними речовинами, але й, очевидно, підвищило інтенсивність 

анаболічних процесів у організмі поросят, що вплинуло на їхню масу тіла. 

Збільшення кількості еритроцитів у крові тварин дослідних груп, ймовірно, 

зумовлено наявністю у складі тривіту і ліповіту вітаміну Е — єдиного присутнього у 

мембранах еритроцитів антиоксиданту, окрім цього, мембрани еритроцитів містять 

α-токоферол-зв’язуючий протеїн, який забезпечує його міжорганний транспорт. 

На 105-ту добу поросності у сироватці крові свиноматок контрольної групи 

було виявлено зменшення вмісту загального протеїну, що, ймовірно, пов’язано з 

посиленим його використанням у пластичних процесах ростучих плодів. Водночас 

більший вміст протеїну в крові свиноматок другої дослідної групи у цей період 
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поросності, очевидно, зумовлений впливом вітамінів у формі ліпосомальної 

емульсії. Відомо, що токоферол стимулює синтез протеїну на рівні транскрипції і 

трансляції, активує РНК-полімеразу й підвищує у мітохондріях синтез РНК. На рівні 

транскрипції впливає на синтез протеїнів й ретинол. Ретиноєва кислота зв’язується з 

ядерними рецепторами ретиноїдів, які діють на домени ДНК, експресуючі гени-

промоутери і транскрипцію генів. Слід зазначити, що в плаценті є специфічні 

рецептори до 1,25(OH)2D3, які опосередковують його вплив на синтез протеїнів, 

транспорт Кальцію і Фосфору з крові матері до плодів. Завдяки комплексній дії цих 

вітамінів у складі ліпосомальної форми, ймовірно, збільшувався синтез протеїну в 

організмі поросних свиноматок і їх плодів, що зумовило більший його вміст у 

сироватці крові поросят другої дослідної групи. Низький рівень загального протеїну 

в крові поросят контрольної групи 3-х добового віку пов’язаний з характерною для 

новонароджених гіпопротеїнемією. Споживання поросятами молозива у перші доби 

життя сприяє зростанню їх протеїнового спектру крові, зокрема збільшенню вмісту 

β-глобулінів і появі γ-глобулінів. Отримані з першими порціями молозива імунні 

лактоглобуліни забезпечують в організмі поросят пасивний імунітет [365]. 

У клініці все частіше досліджують МСМ з метою визначення ефективності 

застосованого методу терапії, оцінки ступеня інтоксикації організму й аналізу 

патологічних станів при переході від нео- до постнатального періодів розвитку [820]. 

Великий вміст МСМ у сироватці крові поросят контрольної групи у перші доби життя 

зумовлений тим, що численні перинатальні фактори в організмі новонароджених 

викликають стан метаболічної інтоксикації, який супроводжується підвищеною 

продукцією ендотоксинів, низькою їх здатністю до трансформації й елімінації, 

переважанням катаболічних процесів над анаболічними [410, 635]. У цей період в 

організмі поросят змінюється метаболічний гомеостаз, пригнічуються адаптивні 

механізми, що призводить до накопичення проміжних продуктів протеолізу. 

Зменшення вмісту МСМ у сироватці крові свиноматок упродовж поросності за 

введення препарату «Ліповіт», а також у народжених від них поросят є позитивним 

аспектом. Адже накопичення МСМ інгібує активність ензимів, порушує процеси 

окиснення і фосфорилювання, пригнічує механізми регуляції синтезу аденілових 
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нуклеотидів, знижує транспорт іонів, еритропоез, фагоцитоз, мікроциркуляцію, 

лімфодинаміку, сприяє виникненню вторинних імунодефіцитів [261], характерних 

для свиноматок у останній місяць поросності та поросят у ранній період розвитку. 

У поросят раннього віку основне місце в захисті організму від мікроорганізмів 

займає найдавніший в еволюційному відношенні механізм неспецифічної 

резистентності клітинного типу — фагоцитоз, який у процесі онтогенезу формується 

швидше, ніж гуморальна ланка імунної відповіді. Неспецифічні фактори функціонують 

самостійно або в сукупності, з метою активного поглинання патогенних часточок з їх 

наступним розщепленням за участю макрофагів і нейтрофільних гранулоцитів [1093, 

1168]. Як свідчать отримані результати, у поросят другої дослідної групи у 3-х 

добовому віці зафіксовано вищий ступінь фагоцитарного захисту, ніж у контролі, 

зокрема більші ФА і ФЧ нейтрофілів крові. Ці дані вказують на те, що введення 

свиноматкам вітамінів А, D3 і Е у формі ліпосомальної емульсії активує клітинну ланку 

неспецифічної резистентності поросят. У міру наближення до опоросу спостерігалось 

зниження показників фагоцитарної ланки у крові свиноматок контрольної групи, 

водночас введення свиноматкам вітамінних препаратів, особливо ліповіту, 

посилювало здатність клітинних елементів до фагоцитозу. 

Встановлено, що на 105-ту добу поросності у свиноматок контрольної групи 

значно знижувались БАСК і КАСК й зростав вміст ЦІК. Ймовірно, це пов’язано з тим, 

що у кінці поросності організм свиноматок перебуває у стані імунодефіциту, який 

характеризується зниженням рівня комплементу та Ig. Дефіцит компонентів 

комплементу призводить до збільшення у крові вмісту ЦІК, які при зв’язуванні з 

рецепторами еритроцитів негативно впливають не лише на материнський організм, але 

й викликають зміни в організмі плодів. Зазвичай вміст ЦІК регулюється шляхом 

фагоцитозу, але у період поросності низька активність неспецифічних факторів 

спричиняє їх накопичення у крові свиноматок, що впливає на Т- і В-лімфоцити та 

макрофаги [439]. Водночас відомо, що утворення ЦІК є одним з етапів ефекторної 

імунної відповіді, спрямованої на видалення антигенів. Дослідженнями зафіксовано 

зменшення їх вмісту в крові поросят другої дослідної групи, порівняно з контролем. 

Ці дані вказують на інгібувальний вплив вітамінів у складі ліповіту на утворення ЦІК.  
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Проведені дослідження свідчать, що введення свиноматкам в останній місяць 

поросності досліджуваних препаратів, особливо ліповіту, сприяє збільшенню відносної 

кількості й функціональної активності Т-лімфоцитів крові. Зокрема, у крові 

свиноматок зафіксовано збільшення відносної кількості загальних, активних і  

ТФР-лімфоцитів. Відомо, що ТФР-лімфоцити (CD4+) є активаторами імунної відповіді 

[695], тому збільшення їх кількості у крові свиноматок другої дослідної групи вказує на 

стимулювання в організмі за дії вітамінів у формі ліпосомальної емульсії 

компенсаторно-адаптивних реакцій, спрямованих на підвищення імунітету. За впливу 

ліповіту на 105-ту добу поросності у крові свиноматок виявлено більшу кількість  

ТФЧ-лімфоцитів (CD8+). На сьогодні існують різні гіпотези щодо Т-супресорів, 

достеменно невідомо, які клітини здійснюють супресію імунної відповіді — ця 

популяція лімфоцитів або клітини, які за різних умов володіють функціями 

цитотоксичних чи хелперних клітин. У деяких роботах [964, 1384] CD8+ відносять до 

цитотоксичних клітин, а згідно даних [24, 299] вони представлені ефекторами 

(цитотоксичними клітинами) і регуляторами (супресорами та контрсупресорами). 

Відповідно більша їх кількість у крові свиноматок другої дослідної групи вказує на 

вищий ступінь захисних і регуляторних механізмів у організмі. Аналіз Т- і  

В-лімфоцитів крові свиноматок дослідних груп свідчить, що до 5-тої доби після 

опоросу їх відносна кількість й відсоткове співвідношення окремих субпопуляцій 

наближались до величин, які були зафіксовані на 95-ту добу поросності, що вказує на 

відновлення за впливу вітамінів функціональної активності імунної системи. Вищий 

ІРІ у свиноматок дослідних груп на 5-ту добу після опоросу свідчить про вищу 

лімфоцитарну активність в їх організмі, ніж у контролі. 

Процес статевого дозрівання змінює співвідношення клітинних і гуморальних 

факторів специфічного імунітету поросят, що сприяє стабілізації функціонального 

стану імунної системи й формуванню високої адаптивної здатності до умов довкілля. 

Більша кількість Т-лімфоцитів у крові поросят, народжених від свиноматок, яким 

вводили ліповіт може бути пов’язана з морфофункціональним станом тимуса і його 

гормональним статусом, що вливає на рецептори й відображає ступінь розвитку 

органів і систем організму [317]. Це також підтверджується наявністю у них вищого, 
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ніж у контролі, рівня факторів природної резистентності — БАСК і ЛАСК. Менша у 

крові поросят контрольної групи у 3-х добовому віці відносна кількість В-лімфоцитів 

з переважанням недиференційованих клітин пов’язана з незавершеним формуванням 

В-системи імунітету, в основному вона представлена антитілами, що потрапили до 

організму з молозивом. За введення свиноматкам ліповіту і тривіту відносна кількість 

В-лімфоцитів у крові свиноматок й народжених від них поросят зростала, що вказує 

на стимулювальний вплив жиророзчинних вітамінів на розвиток в організмі 

гуморальної відповіді. Оскільки у крові поросят обох дослідних груп встановлено 

лише тенденцію до збільшення кількості Т-лімфоцитів і їх регуляторних популяцій, 

відповідно імуностимулювальний вплив вказані препарати переважно проявляли на 

В-лімфоцити. Збільшення цих показників у крові свиноматок і поросят дослідних 

груп зумовлено впливом вітаміну А на секрецію гормонів щитоподібної залози [741]. 

Поросність пов’язана зі значними енергетичними затратами на біосинтетичні 

процеси ростучих плодів й потребує великої кількості Оксигену, що спричиняє 

інтенсифікацію клітинного дихання і призводить до оксидативного стресу. При цьому 

перебіг метаболічних процесів особливо прискорюється в останній місяць поросності й 

на початку лактації свиноматок і характеризується посиленням ПОЛ на тлі зниження 

ензимної та неензимної ланок САЗ, що свідчить про розвиток в організмі ендогенної 

інтоксикації. Це негативно позначається на фізіологічному стані свиноматок і на 

розвитку плодів. Так, у плазмі крові поросних свиноматок контрольної групи було 

зафіксовано збільшення вмісту ТБК-активних продуктів. Водночас великий вміст  

ТБК-активних продуктів у крові поросят у перші 3 доби життя зумовлений зростанням 

в їх організмі при переході на легеневе дихання вмісту Оксигену, що відповідно 

збільшує генерацію АФО. Введення тривіту і ліповіту зменшувало вміст продуктів 

ПОЛ у крові свиноматок обох дослідних груп на всіх стадіях досліджень та у 

народжених від них поросят. Отриманий ефект можна пояснити наявністю у складі 

препаратів вітамінів А і Е. Наші результати узгоджуються з даними [498], згідно яких 

застосування поросятам малих концентрацій ретинолу проявляє антиоксидантну дію, 

при цьому його великі концентрації спричиняють прооксидантний вплив. 

Антиоксидантний вплив вітаміну А зумовлений кон’югованими подвійними зв’язками 
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у його молекулі, задяки яким він взаємодіє з вільними радикалами різних типів. Окрім 

цього, ретинол нормалізує структурно-функціональні властивості біомембран, захищає 

сульфгідрильні групи і забезпечує їх перетворення у дисульфідні. Вказана властивість 

досить суттєва для САЗ, оскільки значна кількість сполук, що містять SH-групи, має 

антиоксидантні властивості. Токоферол запобігає прояву прооксидантних 

властивостей вітаміну А, шляхом захисту його подвійних зв’язків від окиснення та 

утворення вільнорадикальних продуктів. Механізм антиоксидантної дії вітаміну Е 

полягає у тому, що його молекули віддають атом Гідрогену вільному радикалу 

пероксиду ліпіду й відновлюють його до гідропероксиду, завдяки чому переривається 

розвиток ланцюгових реакцій ПОЛ [861, 989, 1048]. 

Збільшення в еритроцитах крові свиноматок обох дослідних груп, особливо 

другої, вмісту ВГ, ймовірно, відбувалось за рахунок підвищення активності ГП, яка 

каталізує реакцію утилізації пероксиду гідрогену і гідропероксидів органічних 

сполук. Адже на 100- і 105-ту добу поросності й на 5-ту добу після опоросу в крові 

свиноматок, яким вводили ліповіт, зафіксовано підвищення ГП активності. 

Специфічним критерієм забезпечення організму вітаміном А є його вміст у крові 

та печінці [498]. Зменшення вмісту вітаміну А у сироватці крові свиноматок 

контрольної групи на 105-ту добу поросності свідчить про його інтенсивне 

використання для росту і розвитку плодів, адже у плаценті та в крові плодів наявний 

ретинолзв’язуючий протеїн, завдяки якому відбувається транспорт ретинолу від матері 

до системи кровообігу плодів. Окрім цього, вітамін А в останній місяць поросності 

транспортується у молочні залози свиноматок й під час лактації виділяється з 

молозивом і молоком. Низький рівень вітаміну Е у сироватці крові поросят 3-х 

добового віку зумовлений обмеженим його транспортом через плаценту. Упродовж 

перших діб життя поросята отримують вітамін Е з молозивом, що підвищує його 

рівень в організмі [313]. Більший вміст вітамінів А та Е у крові свиноматок і поросят 

другої дослідної групи, порівняно з контролем й першою дослідною групою, вказує на 

те, що препарат «Ліповіт» менше піддається впливу ліпаз і впродовж досліджень 

проявляє ефективну дію на процеси метаболізму в організмі. У той час як менший 

вміст вітамінів А та Е у крові свиноматок першої дослідної групи свідчить про швидке 
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розщеплення препарату «Тривіт» і виведення наявних у ньому вітамінів з організму й 

відповідно менше споживання поросятами цих вітамінів з молозивом і молоком. З 

огляду на це, низький рівень ретинолу і токоферолу в крові поросят контрольної групи 

вказує на недостатнє забезпечення свиноматок цими вітамінами.  

Застосування БАР покращує обмінні процеси в організмі поросних свиноматок, 

сприяє більш раціональному використанню поживних речовин корму для росту і 

розвитку плодів у пренатальний період їх розвитку, що відповідно відображається на 

масі тіла новонароджених поросят [370]. Водночас дефіцит необхідних нутрієнтів 

призводить до метаболічних порушень, активації вільнорадикальних процесів, 

виникнення оксидативного стресу, що негативно впливає на репродуктивну здатність 

свиноматок і спричиняє народження нежиттєздатного приплоду. Життєздатність 

новонароджених поросят, їх фізіологічна зрілість і ріст безпосередньо залежать від 

забезпечення свиноматок, особливо в останні тижні поросності, вітамінами. За даними 

[398, 478], рівень у раціоні мінеральних елементів й вітамінів впливає на 

великоплідність і багатоплідність свиноматок, запліднення яйцеклітин, розвиток 

зародків та плодів, збереженість й масу тіла поросят. 

Згідно отриманих результатів, введення свиноматкам жиророзчинних вітамінів 

у останню третину поросності, коли відбувається максимальний ріст плодів, сприяло 

народженню поросят з більшою масою тіла. Оскільки маса тіла і збереженість 

поросят дослідних груп, особливо другої групи, перевищували показники контролю, 

це свідчить про позитивний вплив застосованих препаратів на організм свиноматок й 

народжених від них поросят. Збереженість поросят у підсисний період є об’єктивним 

показником, який характеризує ефективність препарату. Тому вища збереженість 

поросят другої дослідної групи вказує на більшу ефективність ліповіту. Збільшення 

багатоплідності свиноматок дослідних груп пов’язано з активацією в їх організмі 

обмінних процесів, що позитивно вплинуло на життєздатність ембріонів.  

У ранній постнатальний період розвитку генетично детерміновані адаптивні 

механізми в організмі поросят перебувають на стадії становлення, тому будь-які 

зовнішні чинники не компенсуються імунними реакціями і призводять до порушення 

гомеостазу [548]. Післямолозивний період найбільш критичний у житті поросят, за 
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цих умов поступлення антитіл з молозивом припиняється, а власні адаптивні 

механізми ще не сформовані. Як свідчать проведені дослідження, з віком кількість 

лейкоцитів у крові поросят збільшується, що вказує на становлення в процесі 

онтогенезу реактивності організму. При цьому збільшення вище норми кількості 

лейкоцитів у крові поросят контрольної групи у 28-добовому віці слід розцінювати як 

адаптивний процес, спрямований на компенсацію дефіциту клітинних і гуморальних 

факторів захисту. Адже у цей період розвитку в крові поросят вказаної групи 

знижувались показники неспецифічної резистентності, зокрема БАСК і ЛАСК й 

показники клітинної ланки специфічного імунітету (відносна кількість Т-загальних і 

ТФР-лімфоцитів). Загалом, за даними [186], лейкоцити характеризуються великим 

діапазоном змін, які коливаються у доволі широких межах і залежать не лише від 

породних особливостей тварин, але й від впливу зовнішніх чинників. 

Функціональна активність лімфоцитів зумовлена типом загальної адаптивної 

реакції організму. Ця популяція лейкоцитів виконує функцію специфічного імунного 

захисту, є елементом інформаційної системи, яка відображає стан організму в певний 

період часу або за дії різних факторів і дозволяє оцінити терапевтичну ефективність 

препаратів. Збільшення кількості лімфоцитів у крові поросят другої дослідної групи у 

20-добовому віці свідчить про посилення проліферативних процесів і підвищення в 

організмі клітинних механізмів специфічного імунного захисту за впливу ліповіту.  

Поступове збільшення до 20-добового віку кількості сегментоядерних 

нейтрофілів у крові поросят контрольної групи, ймовірно, пов’язане з віковим 

критичним періодом, який припадає на 17–21-шу доби життя. Наші результати 

узгоджуються з даними [505], згідно яких у цей період відбувається посилений викид у 

кров значної кількості нейтрофільних гранулоцитів. Як зазначає автор, за цих умов 

спостерігається зниження імунобіологічної реактивності організму поросят, при цьому 

збільшується відсоток респіраторних і шлунково-кишкових захворювань. Введення 

препарату «Ліповіт» дещо зменшило співвідношення у лейкограмі крові поросят  

20-добового віку сегментоядерних нейтрофілів на тлі збільшення лімфоцитів. 

Упродовж 1-го місяця життя кров поросят характеризувалась незначною 

кількістю еритроцитів і концентрацією гемоглобіну, ніж в інші періоди онтогенезу. За 
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даними [523], це зумовлено незрілістю гемопоетичної системи поросят раннього віку й 

заміною фетального гемоглобіну на гемоглобін дорослої тварини. Встановлено, що з 

віком кількість еритроцитів і концентрація гемоглобіну в крові поросят зростає, при 

цьому у тварин дослідних груп реєстрували більші їх значення, ніж у контролі. Наші 

дані узгоджуються з дослідженнями [175], згідно яких з віком у поросят зростають 

показники еритропоезу, що пов’язано зі збільшенням потреби периферичних тканин у 

Оксигені та поживних речовинах. Більші значення цих показників у крові поросят за 

введення препарату «Ліповіт» вказують на інтенсивніші в їх організмі окисно-відновні 

реакції, ніж у тварин контрольної та першої дослідної груп. Оскільки еритроцити 

беруть участь у регуляції кислотно-лужної рівноваги, адсорбції токсинів і антитіл, 

ензиматичних процесах, а гемоглобін виконує основну роль у транспортуванні 

молекулярного Оксигену, відповідно зростання їх значень у крові поросят дослідних 

груп сприяло підвищенню метаболічних процесів у організмі.  

З віком у сироватці крові поросят також зростав вміст загального протеїну. 

Вміст протеїну у крові тварин у постембріональний період дозволяє виявляти 

загально-біологічні закономірності розвитку та формування механізмів імунітету 

[310]. Збільшення вмісту загального протеїну у сироватці крові поросят дослідних 

груп 20- і 28-добового віку, порівняно з контролем, свідчить про стимулювальний 

вплив вітамінів А, D3, Е у складі досліджуваних препаратів на синтез протеїну. 

Багатьма авторами [251, 867, 1357] встановлено зв’язок між рівнем МСМ у 

крові й екстрацелюлярним вмістом продуктів ПОЛ. За умов накопичення вільних 

радикалів протеїни крові піддаються процесам неконтрольованої пероксидної 

модифікації, що призводить до їх розщеплення під впливом протеолітичних ензимів 

до МСМ. Зменшення вмісту МСМ у сироватці крові поросят другої дослідної групи у 

28-добовому віці слід трактувати як ефективну дію вітамінів у формі ліпосомальної 

емульсії у попередженні розвитку ендогенної інтоксикації, збереженні 

гомеостатичних умов і посиленні анаболічних процесів у організмі. 

Як показали дослідження, організм поросят у ранній постнатальний період 

розвитку характеризується низькою реактивністю, що залежить від функціонального 

зв’язку імунної, нервової й ендокринної систем. Формування факторів природної 
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резистентності організму поросят у цей період проходить поступово і 

супроводжується поетапними змінам не лише її показників, але й біохімічного 

профілю крові, відповідно до способу їх утримання та годівлі, що вказує на участь 

екзогенних чинників у адаптації тварин до нових умов існування [38]. 

Зростання ФА і ФЧ у крові поросят другої дослідної групи на 20-ту добу 

життя свідчить про завершений характер змін ФА й ефективність процесу 

перетравлення або процесингу захопленого об’єкта фагоцитозу за дії препарату 

«Ліповіт». Слід зазначити, що висока здатність нейтрофілів до фагоцитозу в перші 

5 діб життя поросят, очевидно, є компенсаторним механізмом надто низької у цей 

період БАСК. З віком БАСК поступово зростала, а у поросят другої дослідної групи 

спостерігалось її вірогідне підвищення на 20-ту і 28-му доби життя. З цих даних 

випливає, що ліповіт сприяє активації гуморальної ланки неспецифічного захисту в 

організмі поросят. Оскільки рівень у крові лізоциму є стимулювальним фактором 

для фагоцитарних реакцій і пов’язаний з функціонуванням імунокомпетентних 

клітин, у першу чергу, поліморфноядерних нейтрофілів та макрофагів [554], 

відповідно зростання ЛАСК у поросят другої дослідної групи на 12- та 28-му доби 

життя спричинило регуляторний вплив на процеси фагоцитозу. 

Таким чином, введення поросятам вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної 

емульсії у період низької функціональної активності імунної системи стимулює 

розвиток клітинних і гуморальних реакцій неспецифічної резистентності. При цьому 

активація кровотворення, підвищення гемопоезу і резистентності є адаптивними 

реакціями організму, які забезпечують реалізацію захисної функції крові й сприяють 

формуванню у поросят раннього віку імунного статусу [296]. 

Лімфоцити експресують унікальні антиген-специфічні рецептори, беруть 

участь в імунних реакціях у якості попередників антитілоутворюючих клітин, у 

передаванні імунної інформації, забезпеченні імунобіологічного гомеостазу і 

становленні загальної стійкості організму [766]. У 5-добовому віці у поросят 

контрольної групи у периферичній крові спостерігалось збільшення відносної 

кількості популяцій Т-лімфоцитів (загальних, активних, хелперів і супресорів), а 

також В-лімфоцитів. При цьому впродовж досліджень у крові поросят кількість 
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вказаних імунокомпетентних клітин зменшилась, крім Т-загальних лімфоцитів і  

Т-супресорів, збільшення яких було зафіксовано на 20-ту добу життя. Фазові зміни в 

кількісному складі Т- і В-лімфоцитів й низька функціональна активність факторів 

специфічного імунітету в організмі поросят у ранній період онтогенезу, згідно з 

[709], зумовлені недостатньою активністю макрофагів і Т-лімфоцитів й дією 

антигенів. За введення тривіту і ліповіту в крові поросят відносна кількість Т- та  

В-лімфоцитів збільшувалась й зростало співвідношення їх окремих популяцій, за 

винятком Т-супресорів, особливо вказані зміни стосувались поросят другої 

дослідної групи. Ці дані свідчать про регуляторний вплив ліпосомальної форми 

вітамінів А, D3, Е на диференціацію Т- і В-лімфоцитів, зменшення циркуляції у 

крові супресорів й зростання проліферації інших функціонально спеціалізованих 

клітинних популяцій, що сприяє фізіологічній зрілості імунної системи. На 

залежність клітинних і гуморальних факторів специфічного імунітету від дії 

жиророзчинних вітамінів також вказують інші автори. Так, вітамін А впливає на 

синтез Ig М та G, пов’язаних з Т- і В-лімфоцитами [991]. Вітамін D3 регулює 

активність, проліферацію й апоптоз лімфоцитів [456]. Велику кількість рецепторів 

до цього вітаміну мають Т-лімфоцити, особливо незрілі клітини тимуса і зрілі  

ТФР-лімфоцити [1218]. Імунокоригуючу дію на клітинну й гуморальну ланки 

імунітету і кількість у крові Т-лімфоцитів проявляє й вітамін Е [230]. 

Аналіз динаміки вмісту продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят раннього віку 

свідчить про те, що у 5-добовому віці їх рівень був вищим, ніж у наступні періоди 

досліджень. Це пов’язано з активацією процесів ліполізу, збільшенням концентрації 

вільних жирних кислот і АФО у результаті післяродової гіпоксії та наступної 

реоксигенації у перші доби життя поросят, що інтенсифікує процеси 

вільнорадикального окиснення [464]. Значно більший вміст ТБК-активних продуктів і 

ГПЛ у плазмі крові поросят контрольної групи у 5- та 12-ти добовому віці зумовлений 

низькою ГП активністю у ці періоди онтогенезу й згідно даних [100], спричинений 

великою концентрацією у молоці свиноматок гормонів (інсуліну, естрогенів, 

трийодтироніну і тироксину). Високий рівень продуктів ПОЛ у крові поросят 

контрольної групи у вказані періоди, ймовірно, пов’язаний з порушенням динамічної 
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рівноваги між системами про- і антиоксидантної дії на користь перших, що є 

патогенетичним фактором активації механізмів деградації ендогенних антиоксидантів. 

Очевидно, менше забезпечення поросят контрольної групи вітамінами А та Е 

спричинило зниження балансу між антиоксидантами і прооксидантами. З цих даних 

випливає, що антиоксидантний захист в організмі поросят залежить від віку і 

фізіологічного навантаження, у період активного росту й статевого дозрівання процеси 

ПОЛ інтенсифікуються, що знижує активність ензимної і неензимної ланок САЗ. 

Водночас ін’єкції тривіту й, особливо ліповіту, ефективно зменшували вміст продуктів 

ПОЛ у крові поросят за рахунок активації ензимної ланки і зростання функціонального 

стану неензимних факторів САЗ. Так, ліповіт сприяв підвищенню ГП активності в 

еритроцитах на 12- і 20-ту доби, у плазмі на 28-му добу життя й збільшенню вмісту 

вітамінів А і Е в сироватці крові поросят у всі досліджувані періоди.  

Вікові зміни маси тіла є одними з об’єктивних показників оцінки росту і 

розвитку тварин. Вищий приріст маси тіла у поросят дослідних груп, порівняно з 

контролем, пояснюється впливом наявних у складі досліджуваних препаратів вітамінів 

А та D3. За дії ретинолу посилюється синтез соматотропного гормону і секреція 

інсуліну, які стимулюють синтез протеїнів у тканинах тварин [499, 774]. Вітамін D3 

регулює кальцій-фосфорний обмін, нормалізує синтетичні процеси в організмі тварин 

[723], що забезпечує повноцінний розвиток і сприяє збільшенню маси тіла.  

У ранній період онтогенезу на організм поросят діє низка технологічних стрес-

факторів (відлучення, перегрупування, зміна раціону, переведення в інше приміщення), 

які в сукупності негативно вливають на життєздатність [550, 570]. Відлучення від 

свиноматок є своєрідним стрес-фактором у відповідь на який в організмі поросят 

виникає реакція, пов’язана зі значним використанням пластичних і енергетичних 

ресурсів на функціональні цілі й забезпечення адаптивних процесів, у результаті чого 

порушується травлення, знижується імунний статус і стійкість до інфекційних 

захворювань, що в подальшому впливає на їх ріст й відтворювальну здатність. 

Як свідчать отримані результати, у крові поросят другої дослідної групи було 

виявлено більшу кількість лейкоцитів, у тому числі сегментоядерних нейтрофілів, у 

всі досліджувані періоди після відлучення. Збільшення відсотка нейтрофілів у 
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межах норми вказує на позитивний вплив вітамінів А, D3, Е у складі препарату 

«Ліповіт» на їх проліферацію в кістковому мозку та про більш інтенсивну міграцію 

у кров. Ця найдинамічніша популяція фагоцитуючих клітин в організмі є 

первинними ефекторами імунного захисту [932]. 

Введення поросятам при відлученні від свиноматок препаратів «Ліповіт» і 

«Тривіт» проявило стимулювальний вплив не лише на процеси лейкопоезу, але й 

гемопоезу. Причому ефект від введення ліпосомальної форми вітамінів А, D3, Е був 

виражений більшою мірою, ніж за введення їх в олійному розчині, на що вказує 

зростання кількості еритроцитів і концентрації гемоглобіну в крові поросят на 9-ту 

добу після відлучення. 

Рівень загального протеїну в крові відображає інтенсивність протеїнового 

обміну в організмі, відповідно збільшення його вмісту в сироватці крові поросят 

обох дослідних груп на 4-ту добу після відлучення свідчить про зростання за впливу 

препаратів «Ліповіт» і «Тривіт» в їх організмі пластичних процесів.  

Отримані результати, очевидно, зумовлені специфічною дією жиророзчинних 

вітамінів у складі досліджуваних препаратів. Так, згідно даних [710], вітамін А 

забезпечує взаємодію протеїнів з ліпідами на поверхні клітинних мембран й регулює 

їх стабільність. Вітамін D3 індукує біосинтез кальційзалежних протеїнів, впливає на 

розвиток стовбурових гемопоетичних клітин і процеси диференціації лейкоцитів 

[1127, 1365]. Вітамін Е бере участь в тканинному диханні й метаболізмі клітин [785]. 

Зростання ФА нейтрофілів крові у поросят контрольної групи при відлученні 

від свиноматок на тлі низького ФЧ вказує на незавершені процеси фагоцитозу, 

перетравлення або процесингу захопленого об’єкта. Вищі на 4- і 9-ту доби після 

відлучення показники ФІ та ФЧ у крові поросят обох дослідних груп, ніж у контролі, 

свідчать про стимулювання за дії жиророзчинних вітамінів процесів поглинання й 

підвищення перетравної активності нейтрофілів. 

Важлива роль у підтриманні високого рівня неспецифічної резистентності 

організму належить гуморальним факторам. Так, зниження БАСК у поросят 

контрольної групи на 4-ту добу після відлучення свідчить про інгібуючий вплив 

відлучення на захисні властивості організму, при цьому підвищення ЛАСК на 9-ту 
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добу після відлучення можливо пов’язане з компенсаторною реакцією на зміни 

клітинної ланки природної резистентності. Ін’єкції препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» 

сприяли підвищенню БАСК у поросят обох дослідних груп на всіх стадіях досліджень, 

а ЛАСК на 4-ту добу після відлучення, що вказує на активуючий вплив вітамінів А, D3, 

Е у їх складі на гуморальну ланку неспецифічної резистентності організму. 

Збільшення вмісту ЦІК у сироватці крові поросят контрольної групи після 

відлучення, очевидно, спричинене антигенним навантаженням на їх організм у 

результаті переходу на дефінітивний тип живлення. За даними [922], високий рівень 

ЦІК у крові свідчить про цитотоксичність, порушення здатності локалізованих на 

імунокомпетентних клітинах рецепторів реагувати з різними антигенами і є маркером 

наявної в організмі інтоксикації. Водночас зменшення вмісту ЦІК, яке спостерігали у 

сироватці крові поросят другої дослідної групи у всі періоди після відлучення, 

ймовірно, зумовлене впливом ліпосомальної форми вітамінів А і Е. Адже відомо [413], 

що вказані вітаміни входять до складу клітинних мембран й проявляють 

імунорегуляторну дію на клітинну та гуморальну ланки імунітету. 

Стрес у результаті відлучення поросят від свиноматок впливає на 

співвідношення у крові імунокомпетентних клітин. Так, на 9-ту добу після 

відлучення спостерігалось збільшення кількості ТФЧ-лімфоцитів у крові поросят 

контрольної групи, яке відповідно спричинило зниження ІРІ. Водночас введення 

тривіту викликало зменшення, порівняно з контролем, кількості ТФЧ-лімфоцитів у 

крові поросят на 4-ту добу після відлучення. Відносна кількість ТФР-лімфоцитів у 

крові поросят обох дослідних груп була більшою на 9-ту добу після відлучення. При 

цьому в даний період досліджень зафіксовано зростання кількості В-лімфоцитів у 

крові поросят другої дослідної групи, що свідчить про позитивний вплив ліповіту на 

гуморальну ланку специфічного імунітету за умов відлучення. В-лімфоцити є 

попередниками антитілопродукуючих клітин, тому збільшення їх кількості у крові 

поросят вказує на підвищення здатності до активного синтезу захисних антитіл. 

Найважливішим біохімічним механізмом, що впливає на зниження 

резистентності й виникнення у поросят стресу в умовах відлучення від свиноматок є 

швидка і тривала активація процесів ПОЛ [100]. Введення препаратів «Тривіт» та 
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«Ліповіт» сприяло зменшенню після відлучення вмісту в плазмі крові поросят ГПЛ і 

ТБК-активних продуктів, причому ін’єкції останнього ефективніше підтримували 

здатність організму протистояти їх накопиченню. Отриманий ефект зумовлений 

наявністю у складі досліджуваних препаратів чинників першої групи 

антиоксидантного захисту — жиророзчинних вітамінів [765]. Механізм їхньої дії 

полягає в обмеженні утворення вільного Оксигену в клітинах за рахунок його 

посиленої утилізації, попередженні інтенсифікації процесів окиснення і 

фосфорилювання й підвищенні відновлення ліпідних радикалів [193]. Збільшення в 

еритроцитах крові поросят другої дослідної групи після відлучення вмісту ВГ також 

запобігало надмірному утворенню АФО. Введення препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» 

викликало підвищення ГП активності у крові поросят дослідних груп після 

відлучення, що свідчить про стимулювальний вплив вітамінів у їх складі на 

нерадикальне розщеплення ГПЛ, яке відбувається за участю ВГ. Однак, якщо вплив 

тривіту на ГП активність був виражений більшою мірою в еритроцитах, то ліповіт 

підвищував її активність переважно у плазмі крові поросят. Ймовірно, активація ГП в 

еритроцитах крові поросят дослідних груп зумовлена як зміною властивостей їх 

мембран при збільшенні вмісту ненасичених жирних кислот, так і антиоксидантною 

дією вітамінів А та Е у складі цих препаратів. Менш виражений вплив ліповіту на 

активність ГП в еритроцитах крові поросят може бути зумовлений відособленістю 

міцел ліпосомального препарату від еритроцитів, що не дає змоги вітамінам активно 

взаємодіяти з їх мембранами, тоді як вплив у плазмі крові є безпосереднім. 

Зменшення вмісту вітамінів А і Е у сироватці крові поросят контрольної групи 

після відлучення пов’язане зі зростанням в умовах стресу потреби у вітамінах та їх 

інтенсивним використанням з резервів. Водночас введення поросятам у день 

відлучення від свиноматок препаратів «Тривіт» і «Ліповіт» сприяло збільшенню 

концентрації вітамінів А та Е в їх крові після відлучення. Більш виражений вплив 

від застосування поросятам ліповіту пояснюється перебуванням вітамінів у його 

складі всередині ліпосомальної оболонки й частково на поверхні ліпосом [48, 1205]. 

У такому вигляді вітаміни поступають в організм, досягають клітин-мішеней та 
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вивільняються, до цього вони захищені від деструкції ензимами і довше 

зберігаються в активній формі, що вкрай важливе для їх ефективної дії.  

Отримані у першій серії наших досліджень результати свідчать про 

ефективність введення ліповіту свиням різних вікових і фізіологічних груп з метою 

нормалізації в організмі процесів лейко- і гемопоезу, синтезу протеїну, зменшення 

ознак ендогенної інтоксикації й підвищення функціональної активності імунної і 

антиоксидантної систем та забезпечення їх високої продуктивності за умов дії 

стрес-чинників. 

При відлученні від свиноматок в організмі поросят формується стрес-реакція, 

яка супроводжується порушенням антиоксидантно-прооксидантної рівноваги, 

зниженням імунобіологічної реактивності й розвитком імунодефіциту [486, 1102]. За 

цих умов поросята стають чутливими до непатогенної й умовно-патогенної 

мікрофлори, що постійно знаходиться в організмі і зазвичай не викликає 

патологічних змін [492]. Тому відлучення є одним з найвагоміших стрес-чинників, 

який у сукупності з домінуючою патологією збільшує відсоток загибелі поросят. 

Враховуючи позитивний вплив жиророзчинних вітамінів у формі 

ліпосомальної емульсії на метаболічні процеси, імунний та антиоксидантний захист, 

їх поєднання у комплексі з антибіотиками дозволило б підвищити резистентність 

поросят до збудників захворювань в умовах відлучення від свиноматок. У зв’язку з 

цим, було розроблено ліпосомальний препарат «Ліпофлок», що містить вітаміни 

А, D3, Е й антибіотик широкого спектру бактерицидної дії офлоксацин. 

Як свідчать отримані дані, відлучення від свиноматок спричинило збільшення 

співвідношення лімфоцитів і зменшення сегментоядерних нейтрофілів у крові 

поросят контрольної групи у всі періоди після відлучення. Такий перерозподіл у 

крові окремих видів лейкоцитів на тлі незміненої їх загальної кількості вказує на 

імуносупресивний вплив відлучення на організм поросят. Зменшення кількості 

еозинофілів у крові поросят контрольної групи на 4-ту добу після відлучення 

пов’язане з антигенним навантаженням, адже ці клітини реагують на хемотаксичні 

фактори, а також на комплекси антиген-антитіло й включаються у реакції 

гіперчутливості негайного і сповільненого типу [403]. Еозинопенія характерна для 
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початкової фази інфекційних процесів і стресу й виникає за дії адренокортикоїдів, 

які інгібують утворення еозинофілів у кістковому мозку. Тому зменшення їх 

кількості у крові поросят в умовах після відлучення свідчить про імуносупресивний 

вплив стресу на співвідношення окремих видів лейкоцитів. Водночас у поросят 

дослідної групи після відлучення було виявлено активацію лейкопоезу, ймовірно, 

зумовлену підвищенням їх резистентності та адаптивної здатності, внаслідок 

імуномодулюючої дії ліпофлоку.  

Збільшення кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну і загального протеїну в 

крові поросят дослідної групи після відлучення пов’язане з активацією компонентами 

препарату «Ліпофлок» гемопоезу й посиленням в організмі анаболічних процесів. 

Зростання ФА нейтрофілів крові на 4-ту добу, а ФІ та ФЧ на 7-му добу після 

відлучення за введення поросятам ліпофлоку — вказує на те, що його компоненти 

підвищують функціональну активність фагоцитів щодо захисту організму від 

мікроорганізмів і токсинів, стимулюють їх здатність до знешкодження й 

перетравлення бактерій. Зниження ФЧ у поросят контрольної групи на 4-ту добу 

після відлучення свідчить про пригнічення в організмі природної резистентності. 

Згідно даних [851], незначна кількість у крові поросят нейтрофільних гранулоцитів і 

низька їх поглинальна активність пов’язані з недостатньою кількістю опсонінів, 

зокрема компоненту С3 комплементу та Ig G. 

Ступінь прояву захисних реакцій організму у відповідь на появу антигенів 

відображає БАСК, завдяки лізоциму, комплементу, пропердину, бактеріолізинам і 

IFN вона сповільнює ріст мікроорганізмів [366]. Підвищення БАСК і ЛАСК у поросят 

дослідної групи на 4-ту добу після відлучення вказує на стимулювання в організмі 

гуморальних факторів неспецифічної резистентності за дії ліпофлоку. Очевидно, 

вплив наявних у складі препарату вітамінів посилюється офлоксацином, який 

метаболізується до десметилофлоксацину, що володіє вираженою бактерицидною 

дією, зумовленою здатністю блокувати бактеріальний ензим ДНК-гіразу [316]. 

Аналогічне підвищення БАСК і ЛАСК було виявлено [636] за введення офлоксацину 

телятам. Водночас зниження БАСК у поросят контрольної групи після відлучення 

свідчить про те, що на дію стресу швидше реагує гуморальна ланка природної 
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резистентності. Це є негативним аспектом, адже низький рівень факторів 

неспецифічного захисту супроводжується розвитком в організмі імунодефіциту [346]. 

Вміст у крові ЦІК є показником стану імунної системи і розвитку аутоімунних 

процесів, а також високоінформативним маркером ступеня ендогенної інтоксикації, 

незалежно від її етіологічного походження [418]. Зростання їх рівня у сироватці крові 

поросят контрольної групи після відлучення — несприятлива ознака, адже за даними 

[450] тривала циркуляція в організмі ЦІК, навіть при незначному підвищенні, 

призводить до їх накопичення у тканинах, збільшення агрегації й адгезії тромбоцитів, 

що порушує мікроциркуляцію крові та облітерацію судин гемомікроциркуляторного 

русла, викликає ушкодження й некроз тканин. Зменшення вмісту ЦІК у крові поросят 

дослідної групи свідчить про ефективність ліпофлоку з метою зниження 

напруженості імунної системи після відлучення й вказує на зв’язування антигенів 

імунокомпетентними клітинами і швидку елімінацію комплексів антиген-антитіло. 

Отримані результати свідчать, що введення поросятам у день відлучення від 

свиноматок препарату «Ліпофлок» викликає збільшення в їх крові відносної 

кількості Т-хелперів і В-лімфоцитів на 7-му добу після відлучення. Ці дані вказують 

на те, що ліпофлок активує специфічні фактори захисту організму поросят і 

посилює антигензв’язувальні властивості. Процеси активації Т- і В-лімфоцитів тісно 

пов’язані між собою, оскільки ТФР-лімфоцити ініціюють процеси проліферації та 

диференціації В-клітин [366]. Активація В-лімфоцитів полягає у здатності вступати 

у кооперативну взаємодію з іншими клітинами і участі у синтезі антитіл.  

Таким чином, при застосуванні ліпофлоку досягається подвійний позитивний 

ефект завдяки наявним у складі препарату вітамінам, які активують специфічні та 

неспецифічні механізми захисту організму поросят, а антибіотик офлоксацин діє 

бактерицидно й бактеріостатично.  

Накопичення продуктів ПОЛ є основною причиною супресії факторів 

імунобіологічної реактивності [1309]. На тлі стресу в організмі тварин формується 

захисна реакція, спрямована на гальмування вільнорадикального окиснення й 

підтримання функціональної активності клітин [1084]. Але у поєднанні з низькою 

адаптивною здатністю поросят, зміни відносного гомеостазу спричиняють 
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активацію нейроендокринних реакцій, розвиток гіпоксичного стану і порушення 

метаболічних процесів у організмі. Тому період після відлучення супроводжувався 

активацією процесів ПОЛ, зокрема збільшенням вмісту ГПЛ у плазмі крові поросят 

контрольної групи. Водночас ін’єкції препарату «Ліпофлок» ефективно зменшували 

вміст у крові поросят ГПЛ і ТБК-активних продуктів, завдяки підвищенню 

активності глутатіонової ланки САЗ (ГП активності й вмісту ВГ) та за рахунок 

збільшення вмісту вітамінів А і Е, що в умовах відлучення позитивно позначилось 

на метаболічних процесах в організмі поросят й сприяло збільшенню їх маси тіла. 

Значне порушення функціонування окремих ланок імунітету і зміни 

метаболічних процесів у організмі поросят після відлучення спонукали до розробки 

комплексного імуномодулюючого препарату «Інтерфлок» й включення до його складу 

інтерферону і Селену. Як відомо, IFN сприяє збереженню в організмі сталості 

фізіологічних процесів, адже виконує контрольно-регуляторну функцію, стимулює 

активність макрофагів і сприяє знищенню мікроорганізмів [1297]. При цьому 

екзогенний IFN підвищує в організмі інтерферонпродукуючу функцію. Як свідчать 

дослідження [884], застосування поросятам суміші рекомбінантного α- і 2β-IFN вдвічі 

зменшує їх падіж й збільшує середньодобові прирости. Водночас Селен перешкоджає 

розвитку в організмі імунодепресивних змін, проявляє антиоксидантну дію, сприяє 

збільшенню у крові кількості еритроцитів і концентрації гемоглобіну, що відповідно 

попереджує анемію [677]. У роботі [275] показано, що селенвмісні добавки знижують 

напруження стрес-синдрому, внаслідок стабілізації в організмі енергетичного обміну. 

Лімфовузли, селезінка, кістковий мозок і тимус, а також лімфоїдні тканини 

легень володіють неспецифічною захисно-бар’єрною функцією й залучені у реакції 

гіперчутливості сповільненого типу і синтез антитіл [782, 818]. У зв’язку з цим, 

зазначені органи відносять до імунокомпетентних, тобто таких, що відповідають за 

імуногенез і відображають стан імунітету. Клітини кісткового мозку не лише беруть 

участь у кровотворенні, але й характеризуються високим терапевтичним 

потенціалом при імунодефіцитах і в корекції гомеостазу [129]. 

Проведені дослідження свідчать, що введення поросятам при відлученні від 

свиноматок інтерфлоку зменшувало вміст ТБК-активних продуктів у тканинах печінки 

http://veterinarua.ru/organy-krovetvoreniya-i-immunnoj-zashchity/33-kostnyj-mozg.html
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і підшлункової залози. Як відомо, у печінці інтенсивно проходять процеси ПОЛ з 

утворенням ДК та ТБК-активних продуктів, водночас синтезуються антиоксидантні 

ензими: каталаза, ГП, ГТ і СОД [90, 152, 405]. Підшлункова залоза завдяки поєднанню 

екзо- і ендосекреторної функцій бере участь практично в усіх процесах в організмі 

[856]. Зменшення вмісту ТБК-активних продуктів у печінці й підшлунковій залозі 

поросят вказує на стимулювальний вплив вітамінів А і Е та Селену в складі цього 

препарату на стан ензимної й неензимної ланок САЗ. Отримані нами результати 

співпадають з висновками [848] про залежність вмісту продуктів ПОЛ і активності 

САЗ у поросят при відлученні від свиноматок від дії вказаних чинників. 

Інгібування процесів вільнорадикального окиснення значною мірою залежить 

від глутатіонової ланки САЗ і активності ГП [206]. Як свідчать отримані дані, 

компоненти інтерфлоку підвищують ГП активність у тканинах кісткового мозку, 

селезінки і тимуса поросят. Підвищення ГП активності у цих органах створює 

сприятливі умови для проліферації імунокомпетентних клітин. Висока ГП 

активність у кістковому мозку поросят зумовлена низьким рівнем у ньому каталази 

[455], тому ензимна ланка САЗ в основному представлена ГП — активність якої 

безпосередньо залежить від наявних у складі інтерфлоку Селену, вітамінів Е та А.  

Ін’єкції інтерфлоку підвищили ГП активність у тканинах підшлункової залози 

поросят після відлучення. Очевидно, компоненти вказаного препарату нормалізують 

структурну і екскреторну діяльність підшлункової залози щодо ліпази, яка 

забезпечує засвоєння ліпідів і вітамінів А, D, Е. За дії Селену моноацилгліцероли 

разом з солями жовчних кислот утворюють міцели, які сприяють засвоєнню 

вітаміну Е, водночас вітаміни А та Е підвищують включення Селену до активного 

центру ГП. Вітамін D3 проявляє регуляторну дію на підшлункову залозу, кістковий 

мозок і тимус через рецепторні протеїни, які зв’язують його метаболічно активні 

форми, після чого вони поступають у цитоплазму та ядро клітин. Неефективність 

компонентів препарату «Інтерфлок» в гепатоцитах пов’язана з їх інтенсивною 

екскрецією з печінки й швидким включенням у основний метаболізм [731]. 

Різні органи демонструють неоднакову стійкість до дії стрес-чинників, що 

зумовлено не лише відмінним рівнем експресії антиоксидантних ензимів та 
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особливостями їх метаболізму в тканинах, але й залежить від вмісту в них ВГ [924]. 

Отримані дані свідчать про збільшення після відлучення вмісту ВГ у тканинах 

селезінки, печінки, підшлункової залози, тимуса та лімфовузлів поросят за впливу 

препарату «Інтерфлок», що є механізмом їх захисту від дії пероксидних сполук. 

Лімфовузол представляє собою лімфогемомікроциркуляторну систему — по 

аферентних лімфатичних судинах якої у синуси поступає периферична лімфа з 

антигенами, а назустріч з кровоносних судин рухаються макрофаги та лімфоцити. 

Лімфовузли задіяні у процесах детоксикації, слугують механічними бар’єрами для 

мікроорганізмів, у них відбувається рекогносціювання й елімінація антигенів [669]. 

Зменшення параметрів фолікулів у шийних лімфовузлах поросят дослідної групи 

вказує на відсутність запальних чи патологічних процесів у організмі, а рівномірне 

скупчення лімфоцитів по всій поверхні коркової речовини лімфатичного вузла, у 

тому числі у крайніх і проміжних коркових синусах та у мозковій речовині, свідчить 

про високий імунний статус і стійкість до дії стрес-чинників. Структура лімфовузла 

бере участь в імунних реакціях неспецифічного і специфічного захисту. Формування 

імунної відповіді Т-клітинного типу відбувається на тлі збільшення 

паракортикальної зони, а гуморального типу — при зростанні центрів медулярної 

зони лімфовузла, що пов’язано з функціонуванням В-лімфоцитів [181, 871]. 

Вираженість захисних реакцій організму на вплив екзогенних чинників 

залежить від морфофункціонального стану периферичних органів імуногенезу, 

зокрема селезінки та тимуса, які відіграють важливу роль у забезпеченні клітинного і 

гуморального імунітету. Селезінка виконує ендокринну та фільтраційну функцію, 

знешкодження ендотоксинів, бактерій і вірусів, нерозчинних компонентів клітинного 

детриту, стимулює утворення альбумінів й глобіну [278]. Спленоцити розпізнають 

антигени й ініціюють синтез антитіл [118]. У тимусі формуються та дозрівають CD4+ 

і CD8+, його гормони підвищують секрецію цитокінів. Встановлено, що введення 

препарату «Інтерфлок» сприяє збільшенню у поросят після відлучення маси селезінки 

і тимуса. Ймовірно, наявність у його складі Селену вплинула на підвищення в тимусі 

рівня селенвмісних дейодиназ 2-го типу, які здійснюють локальну продукцію 

трийодтироніну, що відповідно стимулює формування і активність 
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імунокомпетентних клітин у тимусі, а IFN завдяки своїм антимікробним 

властивостям, очевидно, посилював функціональну здатність згаданих органів. 

Менша маса тимуса і селезінки у поросят контрольної групи може бути зумовлена 

дією гормонів кори надниркових залоз, які інтенсивно утворюються у результаті 

стрес-реакції при відлученні. Кортикостерон зменшує у поросят масу тимуса та 

селезінки і вміст у них лімфоцитів, знижуючи їх міграцію з кісткового мозку [536]. 

Загалом, введення поросятам при відлученні від свиноматок препарату 

«Інтерфлок» покращує морфофункціональні характеристики окремих органів, 

активує в них антиоксидантні процеси, що сприяє підвищенню продуктивності й 

стійкості до захворювань. 

На невеликих свинокомплексах і в фермерських господарствах у зв’язку з 

проблематичністю у забезпеченні поросят повноцінними раціонами, розробленими з 

врахуванням їх віку й маси тіла при відлученні, годівлю здійснюють наявними 

кормами, а відлучення від свиноматок проводять у 60-добовому віці. Інтенсивні 

технології передбачають раннє відлучення поросят, тому в господарствах Америки 

його проводять у 21-добовому віці. Хоча у Європейському Союзі воно сприймається 

як потенційно стресова ситуація і на законодавчому рівні дозволено відлучати 

поросят лише з 28-добового віку, але у ряді держав його здійснюють у 25-добовому 

віці й раніше. Аналіз впливу тривалості підсисного періоду на ефективність штучного 

осіменіння і запліднення свиноматок свідчить, що оптимальним строком відлучення є 

35-добовий вік поросят [509]. В Україні відлучення поросят від свиноматок 

найчастіше проводять у 28–35 діб, рідше у 40 діб, мінімально у 25 діб й максимально 

у 60 діб. Але незалежно від їх віку воно залишається сильним стресом для поросят, 

який змінює інтенсивність обміну речовин, знижує резистентність, впливає на масу 

тіла [222]. Упродовж перших двох тижнів і до місяця в організмі поросят 

відновлюються біохімічні показники до рівня перед відлученням. 

Потенційна фармакологічна стратегія запобігання або відновлення окисно-

індукованих ушкоджень клітинних і тканинних структур за умов стресу передбачає 

використання імуномодуляторів з антиоксидантною дією. Антиоксиданти інгібують 

чи видаляють АФО, але їхня ефективність обмежена низькою біодоступністю, 
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нездатністю проникати крізь клітинні мембрани і швидким виведенням з клітин. І як 

свідчать наші попередні дослідження й наявні у літературі повідомлення [127, 147, 

722, 844, 901, 934, 1293, 1320], за патологічних станів актуальним є застосування 

ліпосомальних препаратів, адже вони мають високий терапевтичний потенціал, 

сприяють внутрішньоклітинному транспортуванню нутрієнтів і пролонгують їх дію 

всередині клітин. 

Зважаючи на етіологію стресу, у період відлучення від свиноматок поросятам 

необхідно застосовувати амінокислоти, вітаміни, макро- і мікроелементи, які б 

забезпечували синергічну дію, спрямовану на максимальний захист від стресу, шляхом 

стимулювання окремих ланок метаболізму й імунної реактивності. Адже есенціальні 

мікроелементи, зокрема Цинк, Кобальт і Селен, впливають на резистентність тварин й 

запобігають розвитку вторинних імунодефіцитів. Є повідомлення [72], що Магній 

сприяє синтезу антитіл. Водночас згідно даних [1323], після відлучення у крові поросят 

знижується рівень L-аргініну. Враховуючи захисний вплив аргініну на організм за умов 

стресу [806, 1190], введення його поросятам з метою корекції імунних і оксидативних 

процесів при відлученні може становити значний науково-практичний інтерес.  

У зв’язку з цим, було розроблено низку комплексних препаратів у формі 

ліпосомальних емульсій: «Цивітар», «Селцивіт», «Ковісцин» і «Вітармін» й 

проведено дослідження ефективності їх застосування поросятам за різних періодів 

відлучення від свиноматок з метою нормалізації в організмі метаболічних процесів. 

При оцінці стану захисних сил в організмі тварин важливе значення має 

дослідження морфологічних і біохімічних показників крові, оскільки вони 

характеризують зміни, які відбуваються під впливом різноманітних стрес-чинників.  

Як свідчать отримані дані, відлучення від свиноматок у 60-добовому віці 

викликало збільшення кількості лімфоцитів й зменшення кількості сегментоядерних 

нейтрофілів у крові поросят контрольної групи на 1-шу добу після відлучення. На 

відміну від цього, відлучення поросят у 28-добовому віці призвело до найбільш 

вираженої проліферації клітинних елементів крові — збільшення до верхньої межі 

норми кількості лейкоцитів на 5- і 10-ту доби й зростання кількості сегментоядерних 

нейтрофілів на 5-ту добу після відлучення, що відповідно знизило ЛІ. А при відлученні 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sugiharto%20S%5Bauth%5D
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у 35-добовому віці загальна кількість лейкоцитів у крові поросят контрольної групи 

збільшилась лише на 10-ту добу після відлучення. Як відомо, помірний лейкоцитоз 

спостерігається при вагітності, фізичному навантаженні й стресі. Відповідно 

збільшення кількості лейкоцитів у крові поросят контрольної групи у вказані періоди 

досліджень було викликане напруженням захисних механізмів й адаптивною 

перебудовою організму за умов відлучення. Збільшення кількості сегментоядерних 

нейтрофілів у крові поросят після відлучення не слід сприймати як підвищення їх 

функціональної активності, адже за дії надзвичайних чинників кількість нейтрофільних 

гранулоцитів збільшується, а чисельність в їх цитоплазмі гранул зменшується, що 

пов’язано з дегрануляцією азурофільної зернистості шляхом екзоцитозу без порушення 

цілісності клітинних мембран [84, 1147]. 

Відлучення від свиноматок у 25-добовому віці проявляє негативний вплив на 

адаптивні механізми в організмі поросят контрольної групи, на це вказує зменшення 

загальної кількості лейкоцитів у їх крові у всі досліджувані періоди й 

співвідношення лімфоцитів і ЛІ — на 10-ту добу після відлучення. Зменшення 

кількості лейкоцитів і лімфоцитів у крові поросят свідчить про пригнічення функції 

кровотворних органів й імунобіологічної реактивності, а збільшення до верхньої 

межі норми співвідношення в крові сегментоядерних нейтрофілів вказує на 

розвиток в організмі стадії мобілізації стрес-синдрому [4].  

Оскільки провідна роль у адаптації поросят до екзогенних чинників належить 

вищій нервовій системі, реакція на дію технологічних стресів (відлучення, 

перегрупування, годівлю) у окремих тварин у різні вікові періоди відрізняється. Так, 

згідно досліджень [207, 323, 681, 816, 857, 858, 941], у крові легко збудливих поросят 

реєструють більшу кількість лейкоцитів, що пов’язано з підвищеною відповіддю 

імунної системи на стрес й характеризує вищий рівень пероксидації, більшу здатність 

до генерування вільних радикалів, низьку активність САЗ та інтенсивність їх росту. 

Ін’єкції поросятам, яких відлучали у 60-добовому віці, препарату «Цивітар» 

сприяли зменшенню в їх крові на 1-шу добу після відлучення кількості лімфоцитів й 

збільшенню кількості сегментоядерних нейтрофілів. Введення поросятам, 

відлученим у 28-добовому віці, препарату «Селцивіт» збільшувало в крові кількість 
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сегментоядерних нейтрофілів й зменшувало кількість лейкоцитів. Препарат 

«Ковісцин» викликав збільшення у крові відлучених у 25-добовому віці поросят 

кількості сегментоядерних нейтрофілів на 5-ту добу й сприяв нормалізації їх 

чисельності на 10-ту добу після відлучення. Водночас у крові поросят, відлучених у 

35-добовому віці, яким вводили препарат «Вітармін», на 1-шу добу після відлучення 

спостерігалась вірогідно менша кількість лейкоцитів.  

Зменшення кількості лейкоцитів у крові поросят може бути зумовлене дією у 

складі селцивіту і вітарміну Селену й Магнію, які знижують чутливість до дії стрес-

чинників. Переважання в крові нейтрофільних гранулоцитів на тлі відсутності змін у 

співвідношенні лімфоцитів свідчить про адекватні адаптивні реакції з боку імунної 

системи поросят у відповідь на відлучення й спричинено впливом наявного у складі 

ковісцину Кобальту. Подібні зміни за дії Кобальту показано у роботі [680]. 

Збільшення у крові поросят дослідних груп кількості сегментоядерних нейтрофілів 

пов’язане з дією у складі досліджуваних препаратів Цинку. Наші результати 

узгоджуються з даними отриманими [537], які вказують на те, що введення солей 

Цинку підвищує рівень у крові поросят двомісячного віку сегментоядерних 

нейтрофілів. Також у літературі є повідомлення про розвиток цитохімічних реакцій 

гранулярного характеру у відповідь на введення в організм цього елементу [73]. Цинк 

у гранулоцитах крові знаходиться у комплексі з секреторним матеріалом і бере участь 

у його депонуванні, тому за дії стресу в нейтрофілах зменшується їх вміст [103, 184, 

404, 688]. На думку [537], переважання сегментоядерних нейтрофілів у лейкограмі 

крові поросят за дії Цинку є показником вищих захисних можливостей організму. 

Підвищення відсотка сегментоядерних нейтрофілів у крові поросят дослідних 

груп може відбуватись й завдяки L-аргініну. Він сприяє синтезу цитокінів, які 

стимулюють гранулоцитоз й вихід нейтрофілів з кістково-мозкового депо, за цих 

умов виникає нейтрофільний лейкоцитоз і в циркулюючій крові з’являються активні 

клітини [87]. При стресі в організмі активується апоптоз, а, як відомо, нейтрофільні 

гранулоцити надзвичайно чутливі до цього процесу, відповідно збільшення їх 

співвідношення у крові поросят за введення у складі досліджуваних препаратів  

L-аргініну, мабуть, пов’язане зі зниженням за принципом негативного зворотнього 
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зв’язку активності NOS й зменшенням вмісту продуктів циклу NO, які спричиняють 

апоптоз. L-аргінін проявляє протекторний ефект на співвідношення у лейкоцитарній 

формулі лімфоцитів і сегментоядерних нейтрофілів, що сприяє нормалізації їх рівня 

до референтних величин й покращенню функціонування імунної системи в 

організмі поросят у період після відлучення. 

Оскільки співвідношення гетерофілів і лімфоцитів у периферичній крові 

тварин є одним з індикаторів стресу [143, 522, 643], відповідно підвищення ЛІ у 

крові поросят контрольної групи характеризує інтенсивність дії стрес-факторів на 

організм за умов відлучення. А нижчі його значення свідчать про наявність в 

організмі поросят стадії мобілізації стресу й переважання на певних етапах після 

відлучення клітинної ланки специфічного і неспецифічного імунного захисту [288]. 

Кількість еритроцитів у крові є відносно сталою величиною, але дія стресу 

суттєво її змінює [808]. Концентрація в крові гемоглобіну відображає стан організму за 

певних умов існування, адже разом з еритроцитами характеризує оксигенний 

гомеостаз. Констатовано зменшення у крові поросят контрольної групи після 

відлучення величини гематокриту на 1-шу добу, кількості еритроцитів на 1-шу і 10-ту 

доби, концентрації гемоглобіну на 1-шу й 5-ту доби при відлученні у 60-добовому віці, 

концентрації гемоглобіну на 5-ту добу при відлученні у 28-добовому віці, величини 

гематокриту на 1-шу добу при відлученні у 25-добовому віці і СОЕ на 5- та 10-ту доби 

при відлученні у 35-добовому віці. Ці дані свідчать про інгібування еритропоезу і 

гемоглобінсинтезувальної функції кісткового мозку, а зниження СОЕ є 

підтвердженням розвитку в організмі поросят після відлучення тканинної гіпоксії. Про 

зменшення вмісту еритроцитів у крові поросят за дії стресу повідомляє [254]. 

Активація вільнорадикальних процесів у організмі поросят після відлучення 

призводить до окиснення сульфгідрильних груп мембранних протеїнів еритроцитів, 

при цьому утворюються дисульфіди чи похідні дисульфонової кислоти, що порушує 

щільність плазматичних мембран і змінює функціональну активність еритроцитів 

[1063]. Надмірне утворення в еритроцитах АФО викликає їх гемоліз, а впливаючи на 

синтез регуляторів еритропоезу в кістковому мозку, інгібує процеси дозрівання 

еритроїдних клітин. Такий стан, за даними [297], зменшує тривалість існування 
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еритроцитів й вони містять змінений гемоглобін. Поступове збільшення кількості 

еритроцитів у поросят, відлучених у 25- і 35-добовому віці, свідчить про 

компенсаторні зміни морфологічного складу крові й їх мобілізацію з депо. Очевидно, 

гіпоксичний стан впливає на систему транспорту Оксигену, ініціює функціональну 

перебудову структур, які беруть участь у забезпеченні ним організму, що спрямовано 

на підтримання енергетичного балансу. Зниження після відлучення надходження з 

кісткового мозку поросят комітованих попередників еритроїдного ряду активує 

молекулярні та клітинні механізми, направлені на регуляцію еритропоезу. 

Введення досліджуваних препаратів сприяло збільшенню гематологічних 

показників у поросят дослідних груп у всі періоди після відлучення від свиноматок. 

Ін’єкції поросятам ковісцину викликали зростання ВГЕ та КП на 5- і 10-ту доби, а 

введення вітарміну підвищувало СОЕ на 5-ту добу після відлучення. Виявлені зміни 

вказують на те, що компоненти препаратів стимулюють процеси еритропоезу й 

підвищують синтез гемоглобіну в організмі поросят, внаслідок чого зростають 

еритроцитарні індекси крові. Збільшення гематологічних показників у поросят після 

відлучення, ймовірно, викликане комплексною дією вітамінів А та Е і мікроелементів 

Цинку, Селену та Кобальту у складі досліджуваних препаратів. Так, вітаміни А та Е 

активують гемопоетичну функцію кісткового мозку [444, 876]. Цинк і Селен 

стимулюють систему еритрону: збільшують кількість еритроцитів й час їх 

функціонування у кров’яному руслі, підвищують активність Cu, Zn-СОД у фракції 

«молодих» еритроцитів [929]. Близько 75–85 % наявного у крові Цинку міститься у 

складі карбоангідрази еритроцитів [41, 1212], він є інгібітором їх трансформації у 

гемолізовані форми [1033]. Цинк сприяє функціонуванню гемоглобінової буферної 

системи й покращує процеси клітинного дихання [1081], а Селен захищає гем від 

окиснення. Селен інгібує трансформацію тетрамерної форми спектрину у димерну, 

завдяки чому знижується його дисоціація з еритроцитарних мембран, що попереджує 

дестабілізацію еритроцитів [490]. Його іони регулюють метаболізм у еритроцитах, 

шляхом стимулювання утворення дифосфогліцерофосфату (2,3-DPG) [121] й 

збільшують секрецію еритропоетину, внаслідок дії на тиреоїдні гормони [1159].  
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Кобальт активує утворення еритропоетину [174, 351], який у крові за впливу 

еритропоетиногену перетворюється в активну форму, що стимулює диференціацію і 

пришвидшує проліферацію стовбурових попередників еритроїдних клітин у 

кістковому мозку, збільшує швидкість синтезу гемоглобіну в еритробластах й 

зменшує гіпоксію [268, 1253]. Метилкобаламін синхронізує сполучення фолієвої 

кислоти і кобаламіну в процесах регуляції кровотворення, а оксикобаламін частково 

коригує еритропоез. Кобальт разом з фолієвою кислотою бере участь у синтезі 

пуринових і піримідинових основ, що посилює синтез протеїнів й метіоніну — 

донатора мобільних метильних груп для утворення холіну, креатину і нуклеїнових 

кислот, необхідних для гемопоезу. Оскільки частина еритропоетину синтезується 

макрофагами та моноцитами — одним з механізмів дії чинників досліджуваних 

препаратів є посилення їх еритропоетичної функції, зокрема підвищення синтезу 

сульфурних і надсульфурних глікозаміногліканів, збільшення в кістковому мозку 

концентрації секретованого центральними макрофагами еритропоетину, міграція 

ретикулоцитів і еритроцитів у периферичну кров [268]. Через специфічні рецептори, 

розташовані на клітинах еритроїдного ряду, еритропоетин сприяє послідовній 

диференціації еритроцитів, посилює синтез РНК, у результаті чого шляхом експресії 

генів підвищується продукція гемоглобіну [992]. Перед секрецією ертитропоетину 

останньою посттрансляційною модифікацією є відщеплення аргініну [806].  

Зростання у крові поросят КП і ВГЕ за введення ковісцину свідчить про 

збільшення ступеня насичення еритроцитів гемоглобіном. Даний ефект може бути 

зумовлений впливом наявного в його складі Кобальту, який активує надходження 

еритроцитів у кров, сприяє збереженню їх структури і функцій, вмісту в них гему й 

глобіну [86]. Кобальт стимулює синтез гемоглобіну у базофільних пронормобластах 

лише за умов достатнього рівня Феруму [1174]. Функціональну повноцінність 

еритроцитів і їх здатність до зв’язування Оксигену відображає СОЕ [310]. Зростання 

цього індексу в крові поросят після відлучення за введення вітарміну відбувалось 

паралельно зі збільшенням вмісту Феруму. Ці дані вказують на покращення засвоєння 

Феруму, очевидно, завдяки наявному в складі вітарміну Кобальту. Кобальт каталізує 

резорбцію депонованого в організмі Феруму і його включення до гемоглобіну, в 
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результаті чого знижується рівень тканинної гіпоксії й підвищується енергетичне 

забезпечення еритроцитів [494].  

У цілому, чинники досліджуваних препаратів активували киснево-транспортну 

функцію крові поросят, що в умовах відлучення від свиноматок позитивно вплинуло на 

відновлення метаболічного гомеостазу. 

У період після відлучення було зафіксовано зменшення важливої константи 

гомеостазу — вмісту загального протеїну в сироватці крові поросят контрольної 

групи, що свідчить про зниження анаболічних і переважання катаболічних процесів 

у організмі за дії стрес-чинників й пов’язано з ушкодженням субклітинних структур. 

Водночас ін’єкції досліджуваних препаратів, особливо селцивіту, ковісцину й 

вітарміну спричинили збільшення у сироватці крові поросят дослідних груп вмісту 

загального протеїну. Враховуючи те, що протеїни крові відіграють провідну роль у 

обміні, а їх метаболізм і мінеральних елементів взаємопов’язаний і взаємозумовлений 

[923], можна припустити, що макро- й мікроелементна композиція у складі цих 

препаратів сприяла біосинтезу протеїнів і збільшенню їх вмісту в крові поросят. 

Вказаний вплив, ймовірно, пов’язаний з наявністю у складі препаратів Цинку, який є 

в структурі ДНК і РНК-полімераз та бере участь у метаболізмі нуклеїнових кислот і 

синтезі протеїнів [359, 980]. Селен стимулює утворення селенвмісних протеїнів, у 

вигляді селеноцистеїну міститься у селенопротеїні Р, який характеризується 

антиоксидантним впливом. L-аргінін перешкоджає змінам у метаболізмі медіаторних 

амінокислот за дії стресу й збільшує фосфорилювання протеїнів [714]. Він підвищує 

рівень активаторів синтезу протеїну — сперміну і спермідину й стимулює активність 

Na
+
, K

+
-АТФ-ази [783, 1008]. Магній стабілізує транспортну РНК, сприяє збільшенню 

функціональних молекул у РНК, що впливає на синтез протеїнових структур клітин. 

Протеїновий склад крові залежить від функціонального стану організму і його 

ендокринної системи, відображає ступінь імунобіологічних реакцій в організмі й 

тісно пов’язаний з процесами, які визначають рівень продуктивності тварин [913]. 

Водночас стрес-чинники впливають на співвідношення окремих фракцій протеїну в 

крові тварин. Так, відлучення від свиноматок призвело до збільшення 

співвідношення у сироватці крові поросят контрольної групи альбумінів і 
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зменшення глобулінів, що, очевидно, викликане напруженням обмінних процесів у 

організмі за дії стресу. Переважання альбумінової фракції протеїнів свідчить про 

дисбаланс їх використання периферичними тканинами у пластичних процесах, а 

зменшення вмісту глобулінів вказує на послаблення захисних і адаптивних функцій 

організму поросят. Механізм збільшення вмісту альбумінів у крові поросят після 

відлучення зумовлений підвищенням рівня стресорних протеїнів, які входять до 

складу низькомолекулярної постальбумінової фракції [1322]. Стресорні протеїни є 

біологічними маркерами наявних в організмі дефектів й полівалентними 

сигнальними молекулами, які зупиняють активацію пептидних факторів згортання, 

агрегацію і ушкодження протеїнів за умов порушеного метаболізму [269]. 

Отримані дані свідчать про те, що найбільше на обмін протеїну впливає 

відлучення поросят від свиноматок у 60-добовому віці. При цьому в сироватці крові 

поросят було зафіксовано зменшення вмісту α-глобулінів на 5- і 10-ту доби та  

γ-глобулінів на 10-ту добу після відлучення. До протеїнів α-глобулінової фракції 

належать антитрипсин та гаптоглобін, які підвищують активність плазмінів і 

кініногену й інгібують процеси ПОЛ, а комплекс гаптоглобіну з фрагментами 

гемоглобіну володіє пероксидазною активністю [371, 1104, 1291]. Тому зменшення 

вмісту α-глобулінів у сироватці крові поросят контрольної групи після відлучення 

вказує на пригнічення САЗ й зростання ушкоджуючої дії вільних радикалів на 

структуру клітин. Окрім цього, гаптоглобін бере участь у захисті протеїнів від 

протеолізу, транспорті вітамінів В12 і D3 [898]. α-глобуліни утворюють комплекси з 

Ферумом й забезпечують його включення у гемоглобін [759]. Водночас зменшення 

вмісту γ-глобулінів у крові поросят вказаної групи свідчить про інгібуючу дію 

відлучення на рівень захисних сил в організмі. Згідно даних [461], зменшення вмісту 

γ-глобулінів у крові відбувається на тлі підвищення рівня ЦІК. Це узгоджується з 

отриманими нами результатами й вказує на зв’язок γ-глобулінів з утворенням ЦІК.  

Ін’єкції препаратів «Цивітар» і «Ковісцин» сприяли зменшенню після 

відлучення у сироватці крові поросят вмісту альбумінів й збільшенню глобулінів. 

Наші результати підтверджуються даними [905], які свідчать про те, що введення 

поросятам селенвмісного препарату викликає зростання в крові відсотка глобулінів і 
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зменшення альбумінів. Оскільки вміст глобулінів у крові тварин характеризує 

стійкий імунітет [34], відповідно збільшення їх співвідношення у сироватці крові 

поросят дослідних груп після відлучення, свідчить про підвищення гуморальної 

ланки неспецифічної резистентності й адаптивної здатності за дії досліджуваних 

препаратів. Водночас альбуміни в організмі є своєрідним резервом амінокислот, тому 

зменшення їх відсотка у крові поросят слід розглядати як посилене використання 

після відлучення у процесах гідролізу і синтезу специфічних протеїнів [255]. Ця 

найлабільніша фракція протеїнів є основною транспортною формою вуглеводів, 

вільних жирних кислот, гормонів, ліків, Магнію і Кальцію [1282], вона переносить ⅔ 

метаболічно активного Цинку й 5 % Купруму [141, 496]. Тому зменшення вмісту 

альбумінів у крові поросят дослідних груп вказує на їх активне включення у 

перенесення цих нутрієнтів. За повідомленням [361, 685], у період інтенсивного росту 

поросят вміст загального протеїну збільшується за рахунок глобулінів з одночасним 

зменшенням альбумінів, адже ці фракції вза’ємокомпенсуються. Згідно даних [219], 

збільшення фракції глобулінів у крові поросят позитивно корелює з м’ясною 

продуктивністю, на основі цього навіть розроблено метод прогнозування майбутньої 

продуктивності свиней. 

У крові поросят дослідної групи за введення селцивіту і ковісцину після 

відлучення також реєстрували високий рівень γ-глобулінів. Зазвичай їх вміст у крові 

зростає за активації В-лімфоцитів, зокрема В1, які беруть участь у «мукозальному 

імунітеті» завдяки синтезу секреторного Ig А [264, 766]. γ-глобуліни впливають на 

неспецифічну резистентність через Ig G [772, 804]. Відповідно збільшення їх вмісту 

в крові поросят дослідних груп після відлучення вказує на підвищення синтезу Ig й 

індукцію механізмів імунобіологічної реактивності. Як свідчать дослідження [440, 

442, 518, 654, 938], вміст γ-глобулінів зростає у структурі протеїнових фракцій за дії 

Цинку, Селену, Кобальту, вітамінів Е та А, які володіють імуностимулювальними 

властивостями й сприяють розвитку вираженої імунної реакції, що активує природні 

компенсаторні механізми захисту в організмі поросят після відлучення.  

У поросят, яким вводили препарати «Селцивіт» і «Ковісцин» після відлучення 

виявлено збільшення співвідношення у сироватці крові β-глобулінів. Враховуючи, 
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що β-глобуліни представляють собою транспортні протеїни та ензими, у тому числі 

ліпопротеїди, які здійснюють перенесення вільних жирних кислот з жирових депо в 

кров для забезпечення тканин енергією, а трансферин відображає посилення 

проміжного обміну Феруму, можна припустити, що в даному випадку мала місце 

активація метаболічних процесів. Ймовірно, збільшення вмісту вказаної фракції 

протеїнів у крові поросят за введення цих препаратів вплинуло й на КАСК, оскільки 

9 компонентів системи комплементу відносяться до β-глобулінів. Підвищення рівня 

β-глобулінової фракції у крові поросят сприяло збільшенню маси тіла, адже 

посилення за їх участі транспорту БАР підвищує синтез м’язових протеїнів. 

Рівень МСМ у крові дозволяє точно оцінити інтегральний стан метаболічного 

гомеостазу за фізіологічних умов і за патології [3]. Очевидно, в умовах відлучення за 

участі гідроксильного радикалу і синглетного Оксигену відбувалась фрагментація та 

денатурація олігопептидів і протеїнів й утворення первинних амінокислотних 

радикалів, які вступають у вторинну вза’ємодію з сусідними амінокислотними 

залишками [140, 947], що призвело до накопичення у сироватці крові поросят 

контрольних груп МСМ. На цьому тлі дискоординація метаболізму гальмує адаптивні 

реакції та знижує імунобіологічні процеси в організмі поросят за рахунок інгібування 

синтезу ДНК у макрофагах і лімфоцитах, змінює активність внутрішньоклітинних 

ензимів у фагоцитах, що призводить до розвитку моноцитарної дисфункції й 

перешкоджає формуванню адекватної реакції на антигени [555, 793, 922]. Одночасне 

збільшення вмісту МСМ і альбумінів у крові поросят контрольної групи після 

відлучення слід сприймати як прогностично несприятливий фактор, що посилює 

процеси катаболізму. Як стверджує [939], гідрофобна фракція МСМ у крові цілком 

перебуває у комплексі з альбумінами і ліпопротеїдами низької щільності й 

характеризується найбільш токсичними властивостями, оскільки швидко зв’язується з 

мембранними і внутрішньоклітинними протеїнами. 

Введення досліджуваних препаратів сприяло зменшенню вмісту МСМ у 

сироватці крові поросят дослідних груп у всі періоди після відлучення, що слід 

розцінювати, як позитивний аспект, спричинений комплексом наявних у їх складі 

БАР не лише на протеїновий обмін, але й на метаболізм загалом і на імунітет, 
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зокрема. Редукція вмісту МСМ у крові поросят, очевидно, зумовлена зниженням 

стрес-індукованих процесів токсичного гістопротеолізу, завдяки антиоксидантному 

та мембраностабілізуючому впливу застосованих у складі препаратів вітамінів А, Е, 

Цинку і Селену, а також підвищенням за дії аргініну детоксикуючої функції печінки, 

за рахунок нормалізації (стабілізації клітинних та субклітинних мембран, активації 

біосинтезу структурних і функціональних протеїнів) та інтенсифікації метаболічних 

процесів (реакцій нейтралізації аміаку й ксенобіотиків) [211, 820]. 

Індикаторними ензимами ендотоксикозу й раннім діагностичним маркером 

цитолізу, задовго до клінічного прояву патологічного процесу, є висока активність у 

крові амінотрансфераз [173, 203, 954]. Підвищення їх активності у сироватці крові 

поросят контрольної групи після відлучення пов’язане з посиленим утворенням в 

організмі АФО, а за даними [413], зумовлено недостатнім забезпеченням вітаміном Е. 

У результаті стресу, викликаного відлученням від свиноматок, в організмі поросят 

відбувається виділення глутамату і аспартату, що супроводжується підвищенням рівня 

внутрішньоклітинного Кальцію й зростанням активності АсАТ, внаслідок експресії 

піруваткарбоксилазної реакції [88, 634]. Підвищення активності АлАТ у крові поросят 

контрольних груп після відлучення вказує на посилений катаболізм аланіну і пов’язане 

зі значним використанням утвореного при цьому пірувату в печінці, а зростання 

активності АсАТ відбувається за рахунок оксалоацетату і L-глутамату, які 

утворюються при переносі аміногруп з аспарагінової кислоти на α-кетоглутарову 

кислоту в присутності піридоксальфосфату [295, 459]. Глутамат за допомогою 

транслоказ потрапляє в мітохондрії, піддається окиснювальному дезамінуванню й 

використовується у непрямому дезамінуванні амінокислот [1058, 1227].  

α-амінокислоти, які повторно не використовуються у біосинтезі протеїну, піддаються 

катаболізму й амінний нітроген виділяється у формі сечовини [171, 203]. 

Підвищення за умов стресу рівня адреналіну і кортикостероїдів спричиняє 

експресію в організмі поросят амінотрансфераз, відбувається активний синтез і розпад 

цитоплазматичних ензимних протеїнів, необхідних для деградації нелімітуючих 

вільних амінокислот [538]. Тому після відлучення у крові поросят на тлі підвищення 

активності амінотрансфераз спостерігалось зменшення вмісту загального протеїну, що 
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призвело до посиленого вивільнення амінокислот, з яких під впливом кортизолу в 

печінці прискорювався синтез глюкози. Згідно тверджень [255], у 50 % поросят після 

відлучення реєструють високу активність АсАТ, а у 100 % — АлАТ. Деякі науковці 

[255, 700, 877] встановили позитивну корелятивну залежність між активністю 

амінотрансфераз і рівнем ТБК-активних продуктів й негативну — з вмістом протеїну, 

α-, β- та γ-глобулінів, концентрацією гемоглобіну, глюкози, Кальцію, ТГ, Ig G, Ig M, 

ФА, кількістю у крові Т- і В-лімфоцитів. 

Зниження активності ензимів переамінування в сироватці крові поросят 

дослідних груп після відлучення пов’язане з кращим використанням амінокислот у 

процесах біосинтезу протеїну та зменшенням інтенсивності їх катаболізму, це 

підтверджується даними [498]. Зниження активності АсАТ у сироватці крові поросят 

після відлучення до значень, зафіксованих у період перед відлученням відображає її 

участь у забезпеченні поступлення субстратів у цикл трикарбонових кислот [973], а 

АлАТ вказує на ефективність препаратів для підтримання гомеостатичного рівня 

глюкозо-аланінового циклу [728]. З іншого боку, зниження активності АлАТ і АсАТ у 

крові поросят у межах референтного рівня свідчить про нормалізуючий вплив 

компонентів досліджуваних препаратів на цілісність клітинних мембран за умов 

відлучення. Очевидно, отримані результати зумовлені стабілізуючим ефектом на вільні 

амінокислоти наявного у складі препаратів ретинолу [499] й підвищенням за дії Селену 

резистентності клітинних мембран [55]. Нижча активність амінотрансфераз у крові 

поросят відлучених у 25- і 28-добовому віці, ніж у поросят відлучених у 60-добовому 

віці, ймовірно, пов’язана з інтенсивністю їх росту й рівнем біосинтетичних процесів у 

тканинах. Так, згідно даних [44], максимальне накопичення м’язової тканини у поросят 

великої білої породи відбувається у 2-місячному віці, що й пояснює виявлену нами 

вищу активність цих ензимів у крові поросят вказаного віку. 

Аналіз змін коефіцієнту Де-Рітіса у крові поросят вказує на те, що цей 

показник упродовж періодів відлучення знаходився у межах референтного рівня, а 

це відповідно характеризує відсутність порушень у мембранних структурах й 

нормальні функціональні можливості печінки і міокарду [662, 663]. 
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Рівень у крові глюкози відображає інтенсивність в організмі енергетичного 

обміну [752]. Зростання її вмісту в крові поросят контрольних груп на 1-шу добу після 

відлучення у 25- і 35-добовому віці, очевидно, пов’язане зі стадією тривоги, яка триває 

6–48 годин й характеризується мобілізацією енергетичних запасів для підтримання 

гомеостазу. За цих умов інтенсивно використовується щавелевооцтова кислота для 

синтезу глюкози шляхом глюкогенезу, обмежується використання ацетил-КоА в циклі 

трикарбонових кислот й утворення цитрату. При цьому стає максимальним синтез 

катехоламінів і глюкокортикоїдів, підвищується в результаті гіперглікемії інкреція 

інсуліну й у крові збільшується вміст глюкози, за рахунок викиду глікогену з печінки і 

м’язів [146]. Однак, запаси глюкози, призначені для негайного використання в 

організмі обмежені, тому одночасно активується її утворення з амінокислот, 

посилюється мобілізація ліпідів з депо і в крові збільшується вміст жирних кислот. У 

наступні періоди досліджень вміст глюкози у крові поросят контрольних груп 

зменшувався, що зумовлено завершенням стадії тривоги й зниженням в організмі 

енергетичного потенціалу. Згідно даних [761], зменшення інтенсивності метаболізму 

глюкози пов’язане зі зниженням активності Г-6-ФДГ і продукції NADPH. 

Водночас вміст глюкози у крові поросят за введення ковісцину та вітарміну на 

5- і 10-ту доби після відлучення перебував на вищому рівні, ніж у контролі, що 

вказує на інтенсивніший процес глюконеогенезу та ефективність енергетичного 

обміну в їх організмі й свідчить про кращу адаптацію [255]. Як стверджує [94], 

більший вміст глюкози у крові поросят на тлі підвищеного енергозабезпечення 

впливає на інтенсифікацію синтезу протеїнів. Зміни вмісту глюкози у крові поросят 

дослідних груп після відлучення, ймовірно, спричинені синергічним механізмом дії 

наявних у складі ковісцину і вітарміну БАР. Вітамін D3 підвищує толерантність до 

глюкози й збільшує інкрецію інсуліну. Аргінін субстратно активує клітинний 

метаболізм й регулює її вміст у крові [714]. Інсулін є основним анаболічним 

гормоном, який підтримує рівнень глюкози в організмі, а Цинк є посередником 

цього процесу. Він стимулює інсулярний апарат підшлункової залози й депонування 

інсуліну β-клітинами, запобігає руйнуванню його інсуліназою [774, 1146, 1232]. 

Частково за рахунок пригнічення тирозин-1В-фосфатази Цинк збільшує 

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=Сеньків%20О$


324 

фосфорилювання інсулінових рецепторів, активує цей сигнальний каскад та 

підвищує активність глутатіон-інсулін-трансгідрогенази, яка бере участь у 

розщепленні інсуліну, що призводить до блокування використання глюкози й 

зростання її рівня в крові [8, 424]. А за даними [2], синергічна взаємодія Цинку з 

Магнієм збільшує вміст Цинку та інсуліну в клітинах підшлункової залози. 

Оскільки Цинк чинить регуляторний вплив на метаболізм глюкози в організмі 

[761], відповідно на 10-ту добу після відлучення її рівень у крові поросят дослідних 

груп повертався до рівня, зафіксованого перед відлученням. Підвищення процесів 

аеробного окиснення в організмі поросят за умов відлучення спричинило зростання 

вмісту глюкози у крові, що стимулювало утворення ліпідів. Процес повної утилізації 

жирних кислот з утворенням енергії потребує, з одного боку, більшого споживання 

тканинами глюкози з метою утворення піровиноградної і щавелевооцтової кислот з 

включенням утвореного внаслідок β-окиснення жирних кислот ацетил-КоА, з 

іншого боку, цикл Кребса здійснюється лише за умов достатнього забезпечення 

тканин Оксигеном [255]. Таким чином, збільшення вмісту глюкози у крові поросят 

за введення препаратів «Ковісцин» і «Вітармін» підвищувало ефективність 

енергетичного забезпечення тканин за рахунок жирних кислот на тлі їх посиленого 

перенесення на внутрішню мембрану мітохондрій. 

Антигіпоксичний ензимний інгібітор ЦП за структурою є α2-глікопротеїном 

[1220]. Оскільки до складу молекули ЦП входить по три атоми Купруму у 

тринуклеарному і мононуклеарному кластері — головною його функцією є її 

транспорт [53, 1171]. В організмі ЦП знижує рівень АФО, бере участь у 

дезінтоксикації Феруму без утворення супероксидного радикалу, сприяє мобілізації 

резервів Феруму з тканин і його використанню у синтезі гемоглобіну, міоглобіну й 

цитохрому, включає у метаболізм Купруму біогенні аміни та NO [1364].  

Збільшення вмісту ЦП у сироватці крові поросят контрольних груп на 1-шу і  

5-ту доби після їх відлучення від свиноматок у 25-добовому віці та на 5- і 10-ту доби 

після відлучення у 35-добовому віці, очевидно, зумовлене зростанням вмісту продуктів 

ПОЛ. Оскільки 90–95 % присутнього в крові Купруму міститься у складі ЦП [19, 108], 

збільшення його вмісту в крові поросят після відлучення, ймовірно, спричинило 
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експресію транспортного протеїну. ЦП володіє слабкою СОД активністю, адже 

взаємодіє не з супероксидними радикалами, а з їх попередниками — гідратованими 

електронами і відновленою формою ксантиноксидази [109]. Можна припустити, що 

таким чином в організмі поросят компенсовувалась низька активність ензимів САЗ, 

ЦП запобігав аутоокисненню ліпідів у зруйнованих мембранах клітин й відбувалось 

включення ендогенних адаптивних механізмів у відповідь на гіпоксичні стимули [652].  

Оскільки катаболізм ЦП відбувається за допомогою нейромінідази, яка здійснює 

його десіалювання до асіалоцерулоплазміну [329, 864], очевидно, при відлученні 

десіалізація у печінці інгібувалась, що призвело до підвищення його вмісту в крові. 

Проте слід враховувати й те, що вміст ЦП збільшується при запальних процесах, 

внаслідок виділення фагоцитами IL-1, при інтоксикаціях і патологіях, пов’язаних з 

деструкцією клітинних мембран [223], адже він належить до так званих пізніх 

реактантів групи протеїнів гострої фази запалення. Водночас у крові поросят дослідних 

груп після відлучення зафіксовано менший його вміст, ніж у контролі, але більший, 

порівняно з періодом до відлучення. Зниження рівня ПОЛ й оксидативних ушкоджень 

ліпідів мікросом і протеїнів відбувається на тлі зменшення вмісту в крові ЦП [638]. Дія 

ЦП полягає не лише у зниженні утворення ОН в реакції Фентона та інгібуванні 

гіпогалоїдів при стресі, але й у взаємодії з ОН, О2 і з попередниками вільних радикалів 

Оксигену та здатності сприяти накопиченню ВГ у клітинах [435].  

Відлучення від свиноматок також призвело до збільшення у сироватці крові 

поросят контрольних груп на 1-шу і 5-ту доби після відлучення у 25-добовому та  

35-добовому віці вмісту інших гострофазних протеїнів — СМ. Серомукоїди 

потрапляють до біологічних рідин при зв’язуванні продуктів тканинного розпаду 

[903], тому збільшення їх вмісту в крові поросят після відлучення слід розглядати у 

плані зростання в організмі процесів ендогенної інтоксикації. Ця фракція протеїнів у 

великих концентраціях реєструється при патологічних станах, а також при стресі та 

інфекціях, вони інгібують процеси утворення антитіл, у результаті чого знижується 

імунний статус [1289]. Збільшення їх вмісту в сироватці крові поросят контрольних 

груп після відлучення свідчить про посилення гострофазної відповіді й розвиток в 

організмі імуносупресії. Водночас зменшення їх вмісту в крові поросят дослідних 
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груп, порівно до контролю, вказує на стабілізуючу та імуностимулювальну дію 

компонентів ковісцину і вітарміну на імунокомпетентні клітини й зниження 

катаболічних процесів у їх організмі. 

Збільшення концентрації сечовини у сироватці крові поросят контрольної 

групи, відлучених у 25-добовому віці, на тлі зменшення вмісту загального протеїну, 

свідчить про зростання метаболізму Нітрогену, що підтверджується підвищенням 

активності АлАТ і АсАТ. У сироватці крові поросят, відлучених у 35-добовому віці, 

на 1-шу добу після відлучення її концентрація збільшилась майже вдвічі, що 

відображає інтенсивне розщеплення протеїнів, яке підвищує сечовиноутворювальну 

функцію печінки, зв’язування аміаку і виділення з організму кінцевих продуктів 

обміну Нітрогену [559]. Збільшення концентрації сечовини у крові поросят цих груп 

на тлі високого рівня глюкози вказує на залучення глюконеогенезу в механізми 

підтримання в організмі гомеостазу за умов відлучення від свиноматок. 

Оскільки сечовина у моногастричних є кінцевим продуктом протеїнового 

обміну, зменшення її концентрації у сироватці крові поросят за введення ковісцину 

й вітарміну свідчить про зниження катаболізму протеїну і, ймовірно, пов’язане з 

кращим використанням й засвоєнням нітрогенвмісних сполук в організмі. Очевидно, 

ці препарати проявляють нормалізуючий вплив на рівень сечовини у крові поросят 

після відлучення, адже її значення наближались до значень перед відлученням. 

Зменшення у сироватці крові поросят дослідних груп концентрації сечовини на тлі 

збільшення вмісту загального протеїну та зниження активності АлАТ і АсАТ може 

бути пов’язане з більш вираженим анаболічним статусом організму й передбачає їх 

вищу продуктивність [547]. При цьому покращення протеїнсинтезувальної та 

метаболічної функції печінки й зростання інтенсивності газоенергетичного обміну 

сприяє зниженню негативного впливу стресу на організм поросят [808]. 

Високий рівень у крові глюкокортикоїдів на тлі зменшення вмісту ХС слугує 

раннім критерієм впливу на організм етіопатогенних чинників [835, 979]. Відповідно 

зменшення на 1-шу добу після відлучення вмісту ХС у сироватці крові поросят 

контрольної групи за їх відлучення від свиноматок у 25-добовому віці є індикатором 

стресу. Водночас збільшення його вмісту в крові поросят даної групи на 5-ту добу 
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після відлучення, ймовірно, пов’язане з реакцією печінки на зростання в організмі 

енергетичних затрат, спрямованих на адаптацію до стресу, за цих умов у кров 

надходять значні кількості ХС, ФЛ, ТГ і жирних кислот. Якщо у фізіологічних умовах 

енергетичний пул однаковим чином забезпечується за рахунок окиснення вуглеводів і 

ліпідів, то в умовах стресу спочатку використовуються вуглеводи, далі — ліпіди, а 

потім протеїни [119]. У зв’язку з цим, у період після відлучення зменшувались запаси 

глікогену й вміст глюкози, внаслідок її інтенсивного окиснення, пригнічувався синтез 

протеїнів і знижувався ліпідний фонд у результаті посиленого ліпогенезу, що й 

відображалось у зниженні рівня ХС у крові поросят контрольної групи на 10-ту добу 

після відлучення. Оскільки ХС є структурним компонентом клітинних мембран, 

попередником стероїдних гормонів, жовчних кислот і вітаміну D3 [218, 1383], 

зменшення його вмісту в крові поросят є свідченням посиленого гідролізу ХС й 

активного використання жирних кислот для відновлення клітинних мембран і синтезу 

БАР, дефіцит яких спостерігається при стресі [854]. 

Ін’єкції препарату «Ковісцин» на 1-шу добу після відлучення сприяли 

збільшенню вмісту загального ХС у сироватці крові поросят, що вказує на активацію 

обмінних процесів у організмі, зокрема гліколізу, за дії БАР [1068]. У процесі 

гліколізу виділяється АТФ і піровиноградна кислота, яка є основним субстратом для 

утворення ХС [841]. Своєю чергою, Селен у складі цього препарату впливає на 

утворення АТФ й підвищує декарбоксилювання пірувату, шляхом каталітичного 

окиснення ліпоєвої кислоти і тіогруп дегідрогеназ [897]. Підвищення рівня ХС у крові 

поросят за дії ковісцину можна пояснити і зменшенням вмісту альбумінів, що 

забезпечують транспорт ліпідів, а також зростанням активності β-окси-β-метил-

глутарил-КоА-редуктази, яка сприяє його утворенню з малонілкоензиму [1098].  

Збільшення вмісту ТГ у сироватці крові поросят контрольної групи на 1-шу і  

5-ту доби після їх відлучення у 25-добовому віці свідчить про високий рівень виходу 

ліпідів з жирових депо, адже стрес модулює окиснення жирних кислот, шляхом 

утворення кетонових тіл, що мобілізує весь ліпідний обмін. Водночас зменшення їх 

вмісту на 10-ту добу після відлучення у крові поросят даної групи зумовлено 

зниженням у раціоні ліпідів, внаслідок відсутності материнського молока. Оскільки 
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ТГ становлять основний резерв накопичених у жировій тканині ліпідів, інтенсивне їх 

використання за умов відлучення призводить до втрати поросятами маси тіла.  

Збільшення концентрації ХС і ТГ у крові поросят дослідної групи на 10-ту добу 

після відлучення можна трактувати як позитивний ефект від введення препарату 

«Ковісцин», який забезпечував достатній їх рівень у крові, за рахунок покращення 

засвоєння кормів й стимулювання використання енергії з вуглеводів і протеїнів [1181, 

1270]. Підвищенню синтезу ХС у організмі тварин сприяє ретинол [558, 960] і 

токоферол [105, 1011, 1305]. ТГ є транспортною формою токоферолу, тому його 

введення у складі ковісцину спричинило збільшення їх вмісту в крові поросят. 

Вітамін D3 сприяє збільшенню в крові вмісту загальних ліпідів, ТГ і ФЛ й зменшенню 

вільного ХЛ і його естерів. Селен підвищує активність ензимів, які беруть участь у 

синтезі коензиму А [1071]. Дія Цинку на ТГ і вищі жирні кислоти реалізується 

шляхом впливу на інсулін [977]. Інсулін, індукуючи роботу піруватдегідрогеназного 

комплексу, підвищує утворення ацетил-КоА і впливає на ацетил-КоА-карбоксилазу, 

за дії якої він перетворюється в малоніл-КоА. Інсулін активує гліцеролфосфат-

ацилтрансферазу, яка каталізує перенесення ацильного залишку з КоА на  

3-фосфогліцерол — першу реакцію метаболічного шляху синтезу ТГ. Кобальт сприяє 

зниженню високого рівня ХС у крові й підвищенню лецитин-холестеринового 

індексу [1081, 1307]. Судячи з досліджень ці компоненти у складі ковісцину 

проявляють регуляторний вплив на вміст ХС і ТГ у крові поросят після відлучення. 

Лужна фосфатаза бере участь у процесах трансмембранного фосфорилювання, 

підтриманні фосфатної буферної системи, шляхом регуляції трансмембранних потоків 

[229, 973]. Вона є маркерним ензимом ушкодження цитоплазматичних мембран і 

показником онтогенетичної зрілості організму, адже забезпечує транспорт глюкози в 

клітини [888]. Підвищення її активності у сироватці крові поросят контрольних груп 

після відлучення від свиноматок у 25- та 35-добовому віці свідчить про функціональну 

і структурну перебудову мембранного апарату клітин. Підвищення синтезу цього 

ензиму за дії стресу відбувається під впливом гідрокортизону, який є основним 

фактором регуляції її активності. Це спричиняє зменшення засвоєння вітаміну D3, 

інгібує активність вітамін D3-гідроксилазних ензимів, внаслідок чого порушується 
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утворення 1,25(ОН)2D3 і 24,25(ОН)2D3, знижується синтез кальційзв’язуючих 

протеїнів й транспорт Кальцію і Фосфору в кров [723].  

Зниження активності ЛФ у сироватці крові поросят дослідних груп після 

відлучення є свідченням ефективності компонентів препаратів «Ковісцин» та 

«Вітармін» у регуляції активності остеобластів, стабілізації їхніх мембран, синтезі 

глікопротеїнів і колагену й оптимізації утворення фосфорнокислого кальцію 

(відщеплення фосфатної групи з органічних сполук у кістковій тканині) [530]. 

Кожен мономер ЛФ містить три цинкзв’язуючі центри, а до активного центру двох 

субодиниць ЛФ входить по два іони Цинку й по одному іону Магнію [890]. Кобальт 

підвищує, а вітамін D3 знижує її активність [1302]. Відповідно вища активність ЛФ у 

сироватці крові поросят дослідних груп після відлучення, ніж до відлучення, 

ймовірно, викликана адитивним впливом наявних у складі препаратів Цинку, 

Магнію і Кобальту, водночас нижча її активність, ніж у контролі, зумовлена 

синергічною дією вітамінів А, D3, Е. Варіабельність досліджуваного показника 

свідчить про те, що складники препаратів інтенсивно включаються в метаболічні 

процеси і нормалізують гомеостатичні умови в організмі, на що вказує максимальна 

наближеність її активності у крові поросят дослідних груп на 10-ту добу після 

відлучення до значень, отриманих перед відлученням від свиноматок.  

Активність ЛДГ змінюється за дії різних чинників, що використовується для 

оцінки чутливості тварин до стресу [280, 303]. Відновлення пірувату в лактат 

каталізується ЛДГ1 і гальмується навіть незначними кількостями пірувату [352]. 

Після відлучення у 25-добовому віці у сироватці крові поросят контрольної групи 

спостерігалось підвищення активності ЛДГ. Підвищення її активності відбувається 

при функціональному напруженні організму й, зазвичай, супроводжує стадію 

адаптації [468, 908]. За умов стресу активність ЛДГ може зростати вдвічі, що 

пов’язано з переходом від аеробного до анаеробного окиснення і відображає 

зниження енергозабезпечення клітин [292]. Це вказує на зміщення процесу 

окиснення лактату до пірувату в присутності у якості донатора чи акцептора іонів 

Гідрогену NAD й подальше його перетворення у циклі Кребса [21, 203, 917]. 
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Оскільки ЛДГ є цитоплазматичним цинквмісним ензимом, ймовірно, 

підвищення її активності у сироватці крові поросят дослідних груп на 1-шу добу після 

відлучення за введення ковісцину й вітарміну відбувалось під впливом наявного у їх 

складі Цинку. Підтвердженням даного припущення є більший вміст Цинку в крові 

поросят дослідних груп у цей період. ЛДГ має важливе значення для оцінки 

енергетичного обміну, підвищення її активності у крові поросят на початку 

досліджень вказує на переважання процесів гліколізу, а зниження — у кінці 

досліджень є свідченням недостатнього задоволення енергетичних потреб. Позаяк, 

нижча на 5- і 10-ту доби після відлучення активність цього ензиму в сироватці крові 

поросят дослідних груп пов’язана з інтенсивним ростом й є позитивним ефектом, 

оскільки ЛДГ бере участь у перетвореннях вуглеводів, внаслідок чого утворюються 

АФО. Зниження активності ЛДГ у крові поросят дослідних груп вказує на корекцію 

метаболізму на клітинному рівні з метою оптимального забезпечення організму 

енергією, за цих умов активується більш продуктивний аеробний шлях, у якому 

утворюється піруват, що відразу окиснюється у мітохондріях з утворенням АТФ [464]. 

Креатинкіназа каталізує зворотнє перенесення фосфатного залишку з АТФ на 

креатин і з креатинфосфату на АДФ, а її активність відображає окиснювальну 

модифікацію протеїнів [925, 1015, 1057, 1121]. Підвищення активності КК у крові 

поросят контрольних груп після відлучення у 25- і 35-добовому віці, очевидно, 

зумовлено зростанням потреби в енергії. За цих умов КК забезпечувала організм 

високоенергетичним креатинфосфатом [362]. При цьому її активність у сироватці 

крові поросят дослідних груп після відлучення була нижчою, ніж у контролі, але 

вищою, ніж до відлучення, що, ймовірно, пов’язано з наявністю у складі ковісцину й 

вітарміну L-аргініну, який в 10 разів більше метаболізується в креатин, ніж 

використовується NOS [556]. Його перетворення до орнітину і гуанідин ацетату за 

участю аргінін-гліцин амінотрансферази є початковою реакцією в утворенні 

креатину [1198]. Стресостійкі свині характеризуються нижчою активністю КК.  

За умов стресу глюкокортикоїди знижують ФА, це відбувається тому, що 

надмірно інтенсифікуються процеси ПОЛ, а зниження резервів САЗ не в стані 

протидіяти ушкодженню АФО фагоцитуючих клітин [790]. Водночас ін’єкції 
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досліджуваних препаратів стимулювали клітинні фактори неспецифічної 

резистентності поросят, ймовірно, завдяки активації бактерицидних властивостей 

поліморфноядерних лейкоцитів, які залучені у процеси, спрямовані на підтримання 

в організмі гомеостазу. Очевидно, за дії компонентів препаратів зросла 

антипероксидна регенерація клітинних мембран й нормалізувався енергетичний 

баланс у клітинах, що сприяло синтезу антитіл, відновленню імунно-медіаторної і 

рецепторної функції фагоцитів щодо антигенів [395, 1184]. Підвищення показників 

фагоцитозу нейтрофілів у крові поросят дослідних груп, ймовірно, зумовлено дією у 

складі препаратів вітамінів А та Е, які знижують адгезію нейтрофілів до ендотелію і 

генерацію ними супероксидного аніона [1037, 1360]. L-аргінін стимулює антиген-

специфічний імунітет [1371]. Цинк підвищує фагоцитоз і хемотаксис нейтрофілів, 

синтез α- та γ-IFN [15, 1275]. Селен впливає на синтез тироксину, що активує 

популяцію зрілих нейтрофільних гранулоцитів [845]. Вітамін D3 стимулює 

проліферацію поліморфнонуклеарних лейкоцитів у кістковому мозку й підвищує 

ефективність оксигензалежних механізмів фагоцитозу за їх участю [111, 456], а 

Кобальт сприяє збільшенню їх чисельності у крові [786].  

Загалом, вказані компоненти препаратів стимулюють ці високоспеціалізовані 

клітини крові й підвищують їх здатність до фагоцитозу опсонізованих частинок та 

активної реакції на функціональні зміни в організмі поросят після відлучення. 

Клітини моноцитарно-макрофагальної системи є об’єднуючим елементом між 

клітинною і гуморальною ланками природної резистентності, вони синтезують 

цитокіни, які стимулюють фактори неспецифічної (нейтрофіли, NK-клітини) та 

специфічної імунної відповіді (Т- і В-лімфоцити) [281, 916]. Існує прямий зв’язок 

між ПМТМ і синтезом антитіл, а зміна кількості й функціональної активності цих 

імунокомпетентних клітин впливає на імунний потенціал тварин [224, 1164]. 

Як свідчать отримані результати, відлучення поросят від свиноматок 

незалежно від віку спричиняє зростання ПМТМ, відсотка нефагоцитуючих 

моноцитів і фагоцитуючих макрофагів й зменшення відсотка фагоцитуючих 

моноцитів, а також викликає зниження у крові поросят контрольних груп після 

відлучення ФІ та ФЧ. Проте активність моноцитарно-макрофагальної ланки 
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імунітету (індуцибельної фази імунної відповіді) у крові поросят контрольних груп 

була помітно нижчою, ніж у поросят дослідних груп. За даними [1157, 1177], це 

пов’язано з недостатнім синтезом IL-1, IL-6, IFN, нижчим кілінгом і процесингом 

антигенів у макрофагах, пригніченням рецепторів 2 класу МНС, що перешкоджає 

розвитку 2 фази високоспецифічного імунного захисту. Водночас дія на організм 

стрес-чинників індукує цитоплазматичні рецептори, активує фактор транскрипції 

NF-kB, синтез прозапальних цитокінів, хемокінів та антибактеріальних молекул у 

макрофагах, які мобілізують нейтрофіли, NК-клітини, Т-лімфоцити [373, 843, 1234]. 

Активація прозапальних цитокінів IL-6 та IL-8 підвищує рівень IL-1 і TNF-α, які 

індукують синтез центрального регуляторного цитокіну IL-2, а також IL-3, IL-4,  

IL-5, γ-IFN й цитокінів «другого покоління» [454, 904]. Цим шляхом відбувається 

регуляція імунної відповіді й модуляція локальних і системних механізмів захисту. 

TNF-α діє на рецептори р55 і р75, внаслідок чого запускається кіназний каскад, що 

призводить до апоптозу макрофагів [1367]. Подальша активація процесів ПОЛ 

змінює ендогенний генез й функціональний резерв мононуклеарів, відповідно 

знижується в організмі поросят природна резистентність, розвивається 

імунодефіцитний стан, зменшується загальна кількість фагоцитуючих клітин і їх 

поглинальна здатність, що призводить до зниження ФІ та ФЧ [78, 291, 453, 811]. 

Слід зазначити, що частка фагоцитуючих макрофагів у крові поросят обох 

груп при відлученні від свиноматок у 28-добовому віці на початку досліджень була 

меншою, ніж моноцитів, з віком вона зростала і у кінці досліджень, особливо за 

введення селцивіту, переважала кількість фагоцитуючих моноцитів. Отримані 

результати вказують на низьку здатність макрофагів у молодняку до фагоцитозу, вона 

підвищується за дії чинників препарату, що є позитивним аспектом, адже за цих умов, 

згідно результатів [697], ініціюються внутрішньоклітинні сигнальні шляхи з 

поліклональною активацією Т-лімфоцитів, індукується утворення лізосомальної 

гідролази, ліпази, дезамінази, синтез трансферину, ізоферитину і транскобаламіну. 

ПМТМ відображає характер змін імунобіологічних процесів у організмі й 

залежить від антигенного фону, рівня кооперації макрофагів з клітинними 

елементами імунної системи [676]. Вищий ПМТМ, ФІ, відсоток фагоцитуючих 
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макрофагів і моноцитів у крові поросят дослідних груп після відлучення, ніж у 

контролі, є свідченням вищих імунобіологічних та адаптивних можливостей 

організму й, очевидно, спричинений дією Цинку в складі препаратів. Цинк є 

активатором мононуклеарно-фагоцитарної системи, в його присутності збільшується 

внутрішньоклітинний кілінг макрофагів за рахунок оксигензалежного механізму й 

підвищується ФІ [788, 963]. Іони Zn
2+

 шляхом дії на протеїн р53 пригнічують процеси 

апоптозу, що сприяє промоції виживання цих клітин [40, 978, 1209, 1238]. Вітамін D3 

підвищує ФА макрофагів, у яких наявні рецептори до нього [1025, 1116]. Вітаміни А і 

Е проявляють виражений цитопротекторний ефект на макрофаги [66, 900, 1060, 1160]. 

Вітамін Е та Селен захищають їх мембрани від окиснювального ушкодження, а 

вітамін А посилює їхню дію, що підвищує функціональну активність цих клітин. 

Підвищення макрофагальної продукції NO за впливу L-аргініну посилює  

Fcγ-залежний фагоцитоз і внутрішньоклітинний кілінг бактерій, адже NO надає 

макрофагам бактерицидних властивостей [226, 1342]. Стимулювання макрофагально-

моноцитарної системи організму поросят після відлучення за впливу вказаних 

чинників є фактором підвищення природної резистентності, попередження розвитку 

імунодефіциту й активації каскаду ензимних реакцій, які впливають на захисні 

фактори гуморальної ланки імунітету. Адже плазматичні мембрани макрофагів 

містять рецептори до компонентів комплементу, скавенджер-рецептори, комплекс 

манозв’язуючих рецепторів, що підвищують хемотаксис фагоцитів, обмежують 

реплікацію бактерій та індукують злиття фагосом і лізосом [1076, 1337]. 

У поросят контрольних груп у період після відлучення було зафіксовано 

нижчі, ніж перед відлученням, рівень антитілоутворення, БАСК, ЛАСК і КАСК, що 

свідчить про інгібування за дії стресу факторів гуморальної ланки неспецифічної 

резистентності. Оскільки захисні фактори мають протеїнове походження, відповідно 

зниження синтезу протеїну в організмі поросят після відлучення поглиблювало 

супресію показників їх гуморального захисту. Відлучення поросят від свиноматок у 

60-добовому віці найбільше вплинуло на БАСК і КАСК, а у 25-добовому віці 

призвело до зниження БАСК, ЛАСК та КАСК. Значне зниження на 1-шу добу БАСК 

у поросят після відлучення в 25-добовому віці, демонструє більшу стрес-чутливість 
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тварин молодшого віку і, ймовірно, пов’язане зі стадією тривоги за дії стресу, адже 

на 5- і 10-ту доби після відлучення у стадії резистентності її активність 

підвищувалась. Відлучення поросят у 28-добовому віці призвело до зниження 

КАСК, підвищення ЛАСК і рівня у крові ЦІК, що узгоджується з даними [402, 417, 

829]. Оскільки лізоцим бере участь у процесах адаптації, відповідно зростання 

ЛАСК у поросят контрольної групи слугує компенсаторною реакцією на порушення 

захисних механізмів за умов відлучення. Водночас зниження рівня лізоциму в крові 

поросят при відлученні у 25-добовому віці є негативним фактором, який спричиняє 

виникнення інфекційних захворювань і розвиток імунодефіциту, адже він об’єднує 

групу муколітичних ензимів, здатних лізувати мікроорганізми [515, 624]. 

Багатокомпонентна система комплементу бере участь у підтриманні в організмі 

гомеостазу й локалізується в α- і β-глобулінах крові [61]. Зменшення їх вмісту в крові 

поросят контрольної групи при відлученні у 28-добовому віці могло вплинути на 

зниження КАСК. Збільшення вмісту ЦІК у сироватці крові поросят контрольних груп 

після відлучення, з одного боку, зумовлено антигенним навантаженням й 

переважанням їх утворення над елімінацією, а з іншого — спричинено нижчим 

рівнем ФА моноцитарно-макрофагальної системи й активності комплементу, що 

перешкоджало їх видаленню комплементопосередкованими механізмами й вони 

інтенсивно нагромаджувались у крові. Зростання у крові поросят після відлучення 

вмісту ЦІК й активності амінотрансфераз вказує на інгібування протеїнсинтезувальної 

здатності печінки і порушення в організмі процесів обміну. 

Водночас введення цивітару, селцивіту, ковісцину і вітарміну за умов 

відлучення сприяло підвищенню БАСК, ЛАСК, КАСК й збільшенню вмісту 

загальних Ig та зменшенню ЦІК у крові поросят, що зумовлено потенціюванням 

активності ензимів, які забезпечують неспецифічну імунну відповідь і свідчить про 

здатність компонентів цих препаратів нівелювати дію стресу на гуморальну ланку 

неспецифічної резистентності й попереджувати розвиток імунодефіцитних станів. 

Імуноглобуліни у постнатальному онтогенезі відіграють провідну роль, тому 

збільшення їх вмісту в сироватці крові поросят дослідних груп відображає вищий 

імунний статус й характеризує більшу активність процесів імуногенезу.  
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Оскільки основна частка лізоциму синтезується макрофагами й нейтрофілами у 

зоні активної проліферації [358], відповідно активація макрофагів і дегрануляція 

нейтрофілів вплинули на підвищення ЛАСК у поросят дослідних груп. Лізоцим 

активує систему мононуклеарів й проліферацію Т- і В-лімфоцитів, посилює 

бактерицидність Ig [655, 734]. Очевидно, компоненти досліджуваних препаратів 

підвищували ензиматичну специфічність лізоциму і забезпечували гідроліз зв’язків 

між М-ацетилмураміновою кислотою та N-ацетилглюкозаміном у мукополісахаридах 

пептидогліканового шару клітинної стінки мікроорганізмів, що сприяло їх переходу в 

стадію сферопласта. Утворені глікопептиди завдяки ад’ювантним властивостям 

стимулювали синтез антитіл, індукували гіперчутливість сповільненого типу і 

мітотичну активність імуноцитів. Підвищення ЛАСК у поросят після відлучення є 

позитивними аспектом, адже, як свідчать дані літератури [270, 434, 457], лише за цих 

умов комплекс «Ig-антиген» після активації комплементом проявляє антибактеріальні 

властивості. Очевидно, стимулювальна дія селцивіту пов’язана з активацією 

цитотоксичності фагоцитів й експресією факторів сироватки крові, оскільки за його 

введення одночасно відбувалась індукція β-глобулінів і КАСК. 

Зниження рівня ЦІК у крові поросят дослідних груп після відлучення слід 

розглядати як нормалізацію імунної відповіді, спрямованої на підтримання в організмі 

гомеостазу, що вказує на адекватну елімінацію антигену фагоцитами після активації 

комплементу [439]. Це має важливе значення, адже утворення ЦІК є одним з етапів 

ефекторної імунної відповіді, яка впливає на функцію Т- і В-лімфоцитів, макрофагів й, 

таким чином, регулює імунні процеси за принципом зворотного зв’язку [626]. 

Підвищення у крові поросят дослідних груп у період після відлучення показників 

гуморальної ланки неспецифічної резистентності можна розцінювати як протекторну 

дію компонентів досліджуваних препаратів, що свідчить про вищий рівень їх захисних 

сил, ніж у поросят контрольних груп. Стимулювальний вплив препаратів може бути 

зумовлений дією їх складників на імунокомпетентні клітини поросят або ж 

неспецифічною активацією проліферації В-лімфоцитів, які забезпечують синтез Іg й 

містять рецептори до їх різних класів [1300]. Ключова роль в цьому, очевидно, 

належить вітаміну А, який не лише активує комплемент і ензими лізосом у фагоцитах, 
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але й синтез ІFN, лізоциму, секреторного Іg А. Вітамін Е сприяє синтезу Іg і 

ендогенного ІFN. Вітамін D3 підвищує рівень у крові Ig G, функцією якого є 

нейтралізація бактеріальних екзотоксинів, активація системи комплементу і посилення 

фагоцитозу [738]. Селен впливає на Іg й підвищує БАСК і ЛАСК [539, 846]. 

Комплексна дія токоферолу, Селену і Цинку підтримує резистентність тварин за умов 

стресу. Альтернативний шлях активації комплементу здійснює пропердин і C3b, які 

стимулюються Mg
2+

, а у класичному шляху Mg
2+

 необхідний для утворення 

компонентом С2 сполуки з С4b [270, 457, 931]. 

Найактивніші та зрілі лімфоцити знаходяться у периферичній крові, тому зміна 

їх кількості характеризує вплив різних чинників на специфічний імунітет [330]. 

Відлучення від свиноматок у 60-добовому віці спричинило зменшення у крові поросят 

контрольної групи відносної кількості Т-загальних і ТФР-лімфоцитів, у основному за 

рахунок їх низькоавідних форм, тоді як зменшення відносної кількості В-лімфоцитів 

відбувалось завдяки високоавідним формам. Зменшення відносної кількості CD4+ у 

крові поросят після відлучення може бути одним з проявів імунодефіциту. Водночас 

відлучення у 28-добовому віці викликало збільшення у крові поросят відносної 

кількості ТФР-лімфоцитів, зменшення кількості ТФЧ-лімфоцитів й зростання ІРІ. 

Значне зменшення кількості ТФЧ-лімфоцитів у крові поросят є показником впливу 

стресу, оскільки за їх дефіциту ефекторні клітини імунної системи реагують проти 

власних клітин [904]. Відлучення у 25-добовому віці інгібувало процеси 

лімфоцитогенезу, що призвело до зменшення у крові поросят кількості загальних, 

активних і ТФР-лімфоцитів та В-лімфоцитів на тлі збільшення їх недиференційованих 

форм. Зменшення кількості Т- і В-лімфоцитів у крові поросят, ймовірно, відбувалось 

внаслідок зниження їх міграційної здатності, а збільшення кількості 

недиференційованих клітин можна пояснити надходженням у кров дегенеративно 

змінених і юних форм з недостатньо високою рецепторною активністю. Зменшення 

відносної кількості Т-загальних лімфоцитів у крові поросят контрольної групи після 

відлучення від свиноматок у 35-добовому віці, очевидно, зумовлено впливом PG Е2 та 

ІL-2, оскільки відомо, що обмеження Т-клітинної відповіді на дію антигену 

реалізується на етапі ІL-2-залежної активації Т-лімфоцитів [475]. Водночас у крові 
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поросят даної групи після відлучення спостерігалось збільшення відносної кількості  

Т-активних та ТФР-лімфоцитів і зменшення кількості ТФЧ-лімфоцитів, що відповідно 

вплинуло на підвищення ІРІ. Як правило, активація CD25+ і CD4+ призводить до 

супресії проліферації ефекторних клітин (цитотоксичних Т-лімфоцитів та NK-клітин) й 

обмеження диференціації дендритних клітин [1208]. Різна швидкість проліферації 

низькодиференційованих форм лімфоцитів крові поросят після відлучення зумовлена 

функціональним станом їх імунокомпетентних клітин і рівнем фізіологічної зрілості. 

Наші дослідження узгоджуються з даними [78], який спостерігав зменшення в 

крові поросят в умовах дії стресу кількості Т-лімфоцитів, їх субпопуляцій і  

В-лімфоцитів, зниження БАСК та ЛАСК, титру нормальних антитіл, що вказує на 

розвиток імунодефіцитного стану, який супроводжується функціональними 

порушеннями обміну речовин. Ймовірно, відлучення від свиноматок знижує 

активність фактора транскрипції NF-kB, що спричиняє дисфункцію Т- і В-лімфоцитів й 

зменшення їх протеолітичної активності [1052]. При стресі в організмі виділяються 

кортикостероїди, які зв’язуються з специфічними рецепторами лімфоцитів з 

утворенням комплексів, що порушують обмін нуклеїнових кислот, каталіз ензимів і 

продукцію лімфокінів [263]. За цих умов інгібується Т-залежне антитілоутворення, 

синтез Ig M та Ig G, порушується диференціація В-лімфоцитів, внаслідок зниження 

кооперації з Т-лімфоцитами, пригнічення активності естераз Th2 й макрофагів, ензимів 

тканинного дихання мітохондрій імуноцитів, ушкодження мембран лізосом [899].  

Оскільки за умов відлучення зростає антигенне навантаження на лімфоцити, 

відповідно для підтримання активності вони потребують достатнього енергетичного і 

субстратного забезпечення. Введення цивітару сприяло збільшенню в крові поросят 

після відлучення відносної кількості Т-загальних, Т-активних і ТФР-лімфоцитів, 

підвищенню їх функціональної активності у РБТЛ й спричинило зростання кількості 

В-лімфоцитів. Отримані дані свідчать, що досліджуваний препарат позитивно 

впливає на кількість Т- і В-лімфоцитів у крові поросят, сприяє збільшенню на їх 

поверхні числа рецепторів, що підвищує їх функціональну активність й можливість 

взаємодії з більшою кількістю антигенних детермінант. Ймовірно, ключова роль у 

цьому процесі належить Цинку, який бере участь у процесах дозрівання Т-клітин на 
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ранніх стадіях, підтримує належний рівень периферичних Т-лімфоцитів, їх 

цитотоксичну активність і проліферацію за дії ФГА [205, 1049, 1351]. Цинк є 

активатором утворення Т-лімфоцитами ІL-1 та ІL-6 [320]. Паралельне збільшення у 

крові поросят вмісту γ-глобулінів і кількості В-лімфоцитів зумовлено дією у складі 

цивітару Цинку, адже він посилює утворення Ig та В-лімфоцитів [754]. Активуючий 

вплив на Т- і В-лімфоцити проявляє токоферол [987]. 

Введення препарату «Селцивіт» сприяло збільшенню після відлучення у крові 

поросят відносної кількості середньо- та високоавідних форм Т-загальних 

лімфоцитів, низькоавідних форм Т-активних лімфоцитів, низько- і середньоавідних 

форм В-лімфоцитів й РБТЛ. Більша кількість Т- та В-лімфоцитів у крові поросят 

дослідної групи вказує на високий рівень клітинного і гуморального захисту й 

функціональну зрілість їх рецепторного апарату [187]. Ці зміни можна пояснити 

посиленою міграцією Т- і В-лімфоцитів з тимуса та кісткового мозку в периферичні 

лімфоїдні органи й стимуляцією під впливом компонентів селцивіту процесів їх 

взаємодії, що в комплексі сприяє підвищенню імунного статусу поросят. Очевидно, 

стимулювальний вплив на динаміку кількості лімфоцитів у крові поросят спричинив 

Селен, який активує специфічний імунітет [156, 191]. Протекторний вплив Селену 

полягає у зниженні ушкоджуючої дії вільних радикалів на лімфоцити, що 

попереджує процеси апоптозу і запобігає зменшенню їх кількості у крові. 

Одночасне збільшення відносної кількості Т- і В-лімфоцитів у крові поросят за 

введення їм препарату «Ковісцин» вказує на посилення кооперації цих клітин й 

свідчить про його ефективний вплив на попередження порушень імунних реакцій. 

Збільшення у крові поросят після відлучення кількості ТФР-лімфоцитів й зменшення 

ІРІ, ймовірно, зумовлено впливом на популяцію клітин, резистентних до теофіліну, 

наявного у складі препарату вітаміну D3, який бере безпосередню участь у регуляції 

проліферації й апоптозу Т-хелперів [1225]. Терапевтичні дози вітаміну D3 пригнічують 

Тh1 й індукують Тh2, інгібують синтез ІL-12 і підвищують рівень у крові IL-4 та  

IL-13. Вітамін D3 знижує синтез популяцією Тh-1 ІL-2, TNF-α і -β та γ-IFN й підвищує 

продукцію Тh2 — ІL-4, 5, 6, 9, 10, 13, сприяє синтезу антитіл [553, 1111, 1302]. Th1 

запускають реакції гіперчутливості сповільненого типу й стимулюють проліферацію  



339 

Т- і В-лімфоцитів, сприяють синтезу плазматичними клітинами Ig G, підсилюють 

активність макрофагів [1162]. Збільшення кількості CD4+ у крові поросят за дії 

ковісцину вказує на активацію гуморальної ланки імунної відповіді, що нормалізує 

співвідношення між хелперною і супресорною популяціями.  

Введення препарату «Вітармін» спричинило тенденцію до збільшення у крові 

поросят після відлучення відносної кількості всіх популяцій Т- і В-лімфоцитів та 

викликало підвищення ІРІ й функціональної активності лімфоїдних клітин у РБТЛ з 

ФГА. Збільшення за дії вітарміну кількості Т-лімфоцитів у крові поросят дослідної 

групи після відлучення є позитивним аспектом, оскільки практично всі зрілі  

Т-лімфоцити на поверхні експресують CD3+ маркерні молекули, які беруть участь у 

передачі сигналу від Т-клітинного рецептора всередину клітин, стимулюючи процеси 

їх активації і проліферації. На рівень у крові CD3+, CD16+, CD22+, Ig А, Ig Е і ІL-1 

впливає Магній [788, 821]. Зменшення кількості ТФЧ-лімфоцитів у крові поросят за 

введення вітарміну на 10-ту добу після відлучення свідчить про стабілізацію процесів 

імунної агресії, яка завершується взаємодією рецепторів Т-кілерів з клітинами-

мішенями у присутності в якості корецептора CD8+. Цитотоксичні Т-лімфоцити з 

фенотипом CD8+ є регуляторами антитілоутворення й формування імунної 

толерантності, вони безпосередньо діють на інфекційні агенти і викликають загибель 

інфікованих клітин. Завдяки імуносупресорній функції CD8+ запобігають аутоагресії, 

визначаючи розвиток імунних процесів у бік гуморальної чи клітинної відповіді [794]. 

Збільшення кількості Т- та В-лімфоцитів у крові поросят дослідних груп, 

очевидно, пов’язане з впливом наявного у складі препаратів вітаміну А, який 

стимулює гуморальну ланку імунної відповіді на Т-залежні антигени, підвищує 

активність цитотоксичних лімфоцитів, синтез ІL-2, знижує утворення ІL-10 i ІL-12 

[472]. Водночас вітамін Е впливає на критерій специфічності Т-лімфоцитів, тобто 

сприяє морфологічним змінам лімфоцитів у РБТЛ. Підвищення у крові поросят в 

умовах відлучення РБТЛ свідчить про активацію механізмів регуляції клітинних 

реакцій, що, очевидно, спричинено наявністю у складі досліджуваних препаратів  

L-аргініну, який сприяє збільшенню активованої лімфокінами цитотоксичності й 

мітогенної реактивності лімфоцитів [1014]. L-аргінін підвищує кінетику ІL-2 і 
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активність Т-клітин [1257], відповідно його введення у складі вказаних препаратів 

проявляє імунотропний ефект. Отримані зміни функціонального стану рецепторного 

апарату Т- і В-лімфоцитів у крові поросят дослідних груп свідчать про те, що 

компоненти досліджуваних препаратів у комплексному застосуванні підвищують 

клітинні та гуморальні механізми імунної відповіді в їх організмі після відлучення, 

що слугує ефективним методом профілактики імунодефіцитів. 

Важливим чинником формування адаптивних реакцій в організмі є активність 

NO-продукуючої системи, а співвідношення між NOS і аргіназою створює 

фізіологічний пул L-аргініну, який забезпечує функціональну активність 

імунокомпетентних клітин й генерацію в них активних форм Нітрогену. Визначення 

активності системи NO/L-аргініну здійснювалось у лімфоцитах крові поросят у 

зв’язку з тим, що вони здатні швидко реагувати на будь-які зміни гомеостазу, а 

модуляція активності ензимів у цих клітинах настає раніше, ніж змінюються їхні 

морфологічні й біохімічні показники [137, 966]. Окрім цього, у лімфоцитах 

периферичної крові ідентифіковано всі ізоформи NOS.  

За різних термінів відлучення у лімфоцитах крові поросят контрольних груп у 

перші 5 діб після відлучення було виявлено високу активність сумарної NOS. Оскільки 

експресія і-NOS не залежить від рівня Кальцію, концентрація якого в крові поросят 

контрольних груп після відлучення зменшувалась, то підвищення активності сумарної 

NOS, ймовірно, відбувалось за рахунок і-NOS. Відомо, що даний ензим підтримує 

високу активність упродовж декількох діб [1312]. Очевидно, при відлученні на тлі 

надмірного утворення вільних радикалів зростає синтез TNF-α, IL-1β i IL-8, які 

активують і-NOS [291]. Зниження активності сумарної NOS у лімфоцитах крові 

поросят вказаних груп на останній стадії досліджень, ймовірно, зумовлено дефіцитом 

L-аргініну. Оскільки NOS виконує каталітичні функції, головною з яких є утворення 

NO з L-аргініну, відповідно за дефіциту екзогенного L-аргініну вона продукувала 

супероксидний аніон-радикал [1062]. При взаємодії NO з супероксидним аніон-

радикалом утворюється пероксинітрит, який активує циклооксигеназу-2, сприяє 

синтезу з арахідонової кислоти PG Е2, володіє нейротоксичними властивостями і 

виключає сигнальну функцію NO, а окиснюючи BH4 призводить до порушення функції 
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NOS [1080, 1358]. Надлишок пероксинітриту за умов гіперпродукції NO та АФО 

зв’язує глутатіон й спричиняє зниження його рівня у крові, що вказує на високу 

ймовірність розвитку в організмі поросят після відлучення метаболічних порушень. 

NO також перетворюється у пероксинітритну кислоту та іон нітрозонію, які на тлі 

нестачі антиоксидантів нітрозують фенільні групи протеїнових фрагментів рецепторів 

й іонних каналів, а при взаємодії з SH-групами ензимів, протеїнів-переносників, 

факторів транскрипції, мембранних пор — впливають на металопротеїди, ініціюють 

експресію проапоптичних протеїнів і прозапальних цитокінів, що сприяє розвитку 

оксидативного й нітрозативого стресу [397, 480, 532, 974, 1079]. 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що відлучення поросят від свиноматок 

призводить до посиленої деградації виділеного з депо L-аргініну в аргіназній 

реакції. Так, відлучення від свиноматок у 60- і 25-добовому віці спричинило 

зростання активності аргінази у лімфоцитах крові поросят контрольних груп на 5- й 

10-ту доби, у 28-добовому віці — на всіх стадіях досліджень, а при відлученні у  

35-добовому віці — на 1-шу та 5-ту доби після відлучення. Високі активності NOS і 

аргінази у лімфоцитах крові поросят після відлучення відтак зумовлювали 

зменшення конститутивного синтезу NO за рахунок конкурентної утилізації 

спільного субстрату — L-аргініну. Очевидно, підвищення аргіназної активності у 

лімфоцитах крові поросят контрольних груп після відлучення спричинено 

порушенням метаболічних процесів у цих клітинах й опосередковано синтезом IL-4, 

IL-10, IL-13 і TGF-β, адже вказані цитокіни викликають експресію у лімфоцитах 

крові мітохондріальної аргінази II [1108, 1246, 1255, 1352]. Висока активність 

аргінази у лімфоцитах крові поросят у кінці досліджень на тлі нижчої активності 

NOS вказує на домінування неокисного шляху метаболізму L-аргініну над окисним, 

що сприяє зменшенню утворення NO й він починає взаємодіяти з алкоксильним і 

пероксидним радикалами. Аргіназа не лише обмежує надмірний синтез NO, але й 

дезінтегрує L-аргінін до L-орнітину та сечовини, підвищує синтез поліамінів і 

проліферацію клітин, стимулює утворення проліну [447]. У зв’язку з цим, у 

лімфоцитах крові поросят контрольних груп після відлучення спостерігалось 

збільшення вмісту сечовини. Водночас сечовина і орнітин сприяють зниженню 
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активності аргінази. L-орнітин за дії орнітинкарбамоїлтрансферази перетворюється 

на цитрулін, який при взаємодії з аспартатом утворює аргініносукцинат й знову 

трансформується в аргінін. Цитрулін і поліаміни є інгібіторами NOS. 

Ін’єкції досліджуваних препаратів викликали підвищення активності сумарної 

NOS у лімфоцитах крові поросят дослідних груп у період після відлучення, проте, 

воно було суттєво нижчим, ніж у контролі, що, ймовірно, спричинено інгібуючим 

впливом екзогенного L-аргініну на збільшення концентрації NO в організмі поросят в 

умовах дії стрес-чинників за принципом негативного зворотного зв’язку [411, 765]. З 

цих даних випливає, що за введення досліджуваних препаратів поросята отримували 

L-аргінін в якості субстрату для синтезу NO, який у помірних кількостях лімітує 

стрес-реакцію й посилює в організмі ендогенні адаптивні системи, шляхом 

балансування проліферації та елімінації ушкоджених клітин, внаслідок чого 

відбувається селекція лімфоцитів і виділення аутореактивних клонів. Наші результати 

узгоджуються з даними [866, 1129], згідно яких введення L-аргініну на тлі стресу 

знижує активність сумарної NOS та і-NOS і суперечать дослідженням [380]. За 

фізіологічних умов L-аргінін підвищує [467], а згідно з [666] — знижує активність 

сумарної NOS. Є дані, які свідчать про те, що вітамін Е за умов стресу сприяє 

зниженню активності сумарної NOS, і-NOS та е-NOS [192, 260, 778]. 

Вплив системи NO/L-аргінін на антиоксидантно-прооксидантну рівновагу 

реалізується шляхом детоксикації АФО і експресії генів, які кодують ензими САЗ 

[1242]. Взаємодіючи з Fe
2+

 у складі гему NO нітрозилює його молекули й обмежує 

прооксидантний ефект [126, 651]. NО попереджує активацію центральної ланки 

стрес-системи внаслідок блокування периферичного виділення катехоламінів. За 

умов стресу продукти ПОЛ стимулюють пероксидазну активність цитохрому с, 

ініціюють каспазний каскад, що призводить до апоптозу клітин [527, 640, 1163], а 

через Fas(СD95)-, FasL(СD95L)-рецептори індукують апоптоз лімфоцитів і 

нейтрофілів [64, 350, 1074, 1087, 1377]. Помірні кількості NО тіолозалежним 

шляхом інгібують активність каспаз-3 й знижують апоптоз [190, 807, 1085]. 

Очевидно, підвищення у крові поросят контрольних груп після відлучення 

активності NOS призводило до надмірного синтезу NO, який проявляв 
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цитотоксичний вплив на лімфоцити й активував процеси апоптозу. Водночас 

зниження активності NOS, яке спостерігалось у поросят дослідних груп, 

забезпечувало цитопротекторний вплив на лімфоцити і запобігало розвитку 

оксидативно-нітрозативного стресу [208, 1154].  

Посилення синтезу NO за норми діє як основний ефектор клітинного імунітету 

й проявляє антистресовий вплив у організмі поросят шляхом лімітування експресії 

NOS [956]. Наномолярні кількості NO функціонують як внутрішньоклітинні 

«пастки» для О•
-2

, що дозволяє модулювати сигнальні шляхи АФО або скеровувати 

систему на альтернативні NO-залежні процеси [777, 1343]. Великі кількості NO не 

проявляють на лімфоцити токсичного впливу за умов високої активності СОД, 

окрім цього, NO у ліпідному бішарі клітин реагує з пероксидними радикалами з 

утворенням стабільних органічних нітратів, які інгібують процеси ПОЛ. 

Введення поросятам препарату «Цивітар» знижувало активність аргінази і 

вміст сечовини у лімфоцитах крові на 5- й 10-ту доби, препарату «Селцивіт» — 

активність аргінази на 1-шу добу, препарату «Ковісцин» — активність аргінази у всі 

періоди після відлучення та вміст сечовини на 1-шу добу, а препарату «Вітармін» — 

активність аргінази на 5-ту добу після відлучення. З цих даних випливає, що ін’єкції 

поросятам вказаних препаратів викликають зменшення у лімфоцитах крові вмісту 

сечовини і, як наслідок, сприяють помірній експресії окисного шляху метаболізму 

L-аргініну — підвищенню активності NOS й рівня циркулюючих стабільних 

метаболітів NO. Це стимулює утворення проміжного продукту NO-синтазної 

реакції — N
G
-гідроксил-L-аргініну, який є інгібітором аргінази [1228]. Отриманий 

ефект викликаний наявним у складі вказаних препаратів L-аргініном, який проявляє 

коригувальний вплив на неокисний шлях його метаболізму, що сприяє зниженню у 

лімфоцитах крові поросят за умов відлучення активності аргінази, внаслідок чого 

зменшується гідролітичне розщеплення L-аргініну до сечовини і орнітину. 

Функціональна активність лімфоцитів крові зумовлена специфічним складом 

їх ліпідного комплексу. У лімфоцитах ліпіди містяться у складі мембран і 

цитоплазматичних жирових включень, які представляють собою оточені шаром ФЛ 

вакуолі, що містять ТГ й ефіри ХС [1013]. Ліпідні компоненти клітин є чутливими 
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індикаторами патологічного процесу, а зміна співвідношення структурних ліпідів 

клітин і перехід енергетичного метаболізму з розщеплення вуглеводів на ліпіди є 

важливим показником порушень різного ґенезу [445].  

У лімфоцитах крові поросят у перші 5 діб після відлучення у 35-добовому віці 

спостерігалось зменшення відсотка ФЛ. Очевидно, це відбувається внаслідок 

ініціації за умов відлучення утворення в організмі поросят кон’югованих шифових 

основ і ТБК-активних продуктів, які порушують упорядковану орієнтацію молекул 

ФЛ, ліпопротеїдні міжмолекулярні взаємодії, конфігурацію мембран лімфоцитів, 

підвищують їх в’язкість, змінюють фазові властивості й електричний опір. Cкладові 

й конформаційні зміни фосфоліпідного шару мембран лімфоцитів з появою у ньому 

мікродефектів, пов’язані з надмірною експресією фосфоліпазної активності, 

вивільненням ненасичених жирних кислот і утворенням ейкозаноїдів, зокрема PG 

[446]. Це підвищує проникність мембран лімфоцитів, вихід ензимів з мітохондрій та 

лізосом, інактивує аеробне окиснення, спричиняє втрату в складі ліпідних молекул 

протеїного покриття, що посилює внутрішньоклітинне поступлення АФО і 

прооксидантів [1339]. Надзвичайна чутливість лімфоцитів до дії вільних радикалів 

зумовлена високим насиченням їх мембран ліпідами [91]. 

Введення поросятам препарату «Вітармін» сприяло збільшенню відсотка ФЛ у 

лімфоцитах крові поросят на 5-ту добу після відлучення, що є позитивним 

чинником, який не лише забезпечує цілісність їх мембран, шляхом підтримання 

структури, пластичності і плинності, але й нормалізує роботу транспортних 

протеїнів і ензимів, що каталізують процеси окиснення й фосфорилювання в 

дихальному ланцюгу мітохондрій [952]. Внаслідок такої модифікації ФЛ утворюють 

навколо мембран лімфоцитів рідку гідрофобну матрицю, яка додає динамічності й 

сприяє їх функціональній активності [1003, 1117]. Можна припустити, що 

отриманий ефект зумовлений наявністю у складі вітарміну жиророзчинних 

вітамінів. Як відомо, вітамін А стимулює синтез ФЛ, а вітамін Е захищає ПНЖК у 

складі ФЛ клітинних мембран від ПОЛ й попереджує ушкодження мітохондрій 

[1295]. Вітамін Е підвищує синтез арахідонової кислоти, яка домінує у складі ФЛ 

[136, 1335]. Під впливом токоферолу в процесі окиснення ПНЖК ФЛ утворюється 
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гексагональна фаза — кластери з його високою локальною концентрацією. Його 

мембранотропний ефект полягає у модуляції фізичних властивостей бішару, 

підтриманні щільності ФЛ, обмеженні доступу Оксигену до ацильних ланцюгів і 

забезпеченні умов для реалізації в мембранах антиоксидантних функцій [769]. 

Вітамін D3 підвищує синтез ФЛ і регулює обмін ліпідів на рівні клітин [959, 1354]. 

Велике відсоткове співвідношення НЕЖК у лімфоцитах крові поросят обох 

груп є особливістю не лише їх жирових включень, але й мембран, у яких їх 

концентрація може бути у 10 разів більшою, ніж в еритроцитах. Це свідчить про 

високий рівень їх метаболізму і важливу роль у реалізації імунних реакцій, оскільки 

основна функція жирових включень лімфоцитів, насамперед, полягає у депонуванні 

ПНЖК та, меншою мірою, у забезпеченні енергією [711]. Зниження відсотка НЕЖК 

у лімфоцитах крові поросят контрольної групи на 10-ту добу після відлучення, 

очевидно, пов’язане зі значним дефіцитом в організмі у цей період енергії. У 

великих концентраціях НЕЖК включаються у синтез ТГ, а у малих — ФЛ, при 

цьому в клітинах акумулюються ліпіди, збільшується вміст пальмітинової кислоти 

та сфінгомієліну в складі клітинних мембран й збільшується вміст ХС [258].  

Зменшення вмісту ТГ у лімфоцитах крові поросят контрольної групи після 

відлучення спричиняє вивільнення й окиснення жирних кислот і може бути 

зумовлено низьким рівнем в організмі вітаміну А [1251]. Водночас у поросят 

дослідної групи у лімфоцитах крові після відлучення збільшувався вміст 

неестерифікованого ХС, що стимулює їх проліферацію, зменшує мікров’язкість, 

зумовлює більшу стабільність мембранного бішару й стійкість до дії ПОЛ [970]. 

Дослідження жирних кислот у лімфоцитах крові представляє інтерес з тієї 

точки зору, що їх основу становлять ПНЖК, які, з огляду на важливість цих клітин у 

процесах імунного захисту теж беруть у них участь [342, 1053, 1308]. Слід 

зазначити, що активація імунітету викликає збільшення вмісту в лімфоцитах ПНЖК 

й підвищення їх ролі в якості внутрішньоклітинних і міжклітинних медіаторів [357]. 

Збільшення після відлучення у загальних ліпідах лімфоцитів крові поросят 

контрольної групи відсотка міристинової жирної кислоти є критерієм мобілізації за 

дії стресу в організмі механізмів САЗ. Водночас менший її відсоток у лімфоцитах 
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крові поросят дослідної групи, ймовірно, пов’язаний з антиоксидантною дією 

компонентів препарату «Вітармін». Ця кислота сприяє підвищенню рівня ХС у 

ліпопротеїдах низької щільності та його зниженню у ліпопротеїдах високої щільності 

й є чинником розвитку дисбалансу вищих жирних кислот [321, 981, 1138, 1327]. 

Великий відсоток пальмітинової, пальмітоолеїнової, стеаринової і лінолевої та 

малий олеїнової кислоти у лімфоцитах крові поросят контрольної групи після 

відлучення є несприятливим чинником. Вважається, що пальмітинова кислота є 

основним субстратом β-окиснення в клітинах і одним з чинників розвитку 

оксидативного стресу. Її акумуляція у нежирових клітинах асоціюється з пальмітат-

індукованим ушкодженням, резистентністю до інсуліну, зниженням гліколізу, 

підвищенням депонування жирних кислот, синтезом ТГ, посиленням генерації АФО у 

мітохондріях, що викликає пермеабілізацію зовнішніх мембран, утворення 

неселективних пор у їх внутрішніх мембранах, вивільнення цитохрому с, який у 

комплексі з цитоплазматичними протеїнами активує каспазу-3 й індукує апоптоз 

[809, 822]. Підвищену афінність до пальмітинової і лінолевої жирних кислот має ХС, 

тому збільшення їх відсотка в лімфоцитах крові поросят після відлучення підвищує 

його рівень. Метаболізм пальмітинової кислоти і глюкози тісно пов’язаний: глюкоза 

бере участь у її біосинтезі через піруватацетил-СоАмалоніл-СоА. Відповідно 

збільшення вмісту глюкози у крові поросят на 1-шу добу після відлучення сприяло 

підвищенню відсотка пальмітинової кислоти, при цьому відомо, що за фізіологічних 

умов глюкоза не включається у синтез жирних кислот de novo. Збільшення відсотка 

лінолевої кислоти, очевидно, зумовлено зменшенням вмісту в крові поросят після 

відлучення токоферолу, який протидіє її прооксидантному впливу. Ймовірно, ця 

кислота посилено використовувалась у синтезі ФЛ, на що вказує збільшення їх 

відсотка в лімфоцитах крові поросят на 10-ту добу після відлучення. Зменшення 

відсотка олеїнової кислоти у лімфоцитах крові поросят контрольної групи свідчить 

про великі енерговитрати в організмі після відлучення, адже вона входить до складу 

ТГ, які виконують енергетичну функцію. Загалом, збільшення вмісту продуктів 

десатурації міристинової, пальмітинової, стеаринової та арахінової кислот й більш 
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довголанцюгових і ненасичених похідних лінолевої та ліноленової кислот підвищує 

проникність клітинних мембран [721]. 

Водночас у лімфоцитах крові поросят дослідної групи на 5-ту добу після 

відлучення одночасно зменшувався відсоток пальмітинової і стеаринової кислот на тлі 

збільшення відсотка ФЛ. Очевидно, вказані зміни викликані впливом вітаміну А, який 

стимулює використання пальмітинової кислоти у синтезі ФЛ. Залежність між рівнем 

цих кислот у лімфоцитах крові поросят пояснюється тим, що стеаринова кислота 

синтезується з пальмітинової за участю елонгаз, які відповідають за подовження 

аліфатичного ланцюга жирних кислот [195]. На цьому тлі збільшення у лімфоцитах 

крові поросят після відлучення відсотка пальмітоолеїнової та олеїнової кислот свідчить 

про вплив препарату «Вітармін» на активність стеароїл-CoA-десатурази-1, яка 

каталізує десатурацію пальмітинової й стеаринової жирних кислот, що відповідно 

регулює вміст ТГ і протидіє розвитку процесів апоптозу. 

Дослідження показали, що майже 50 % загальної кількості жирних кислот у 

лімфоцитах крові поросят становила олеїнова кислота. Вона не викликає утворення 

пероксидів у ліпідах клітинних мембран і не спричиняє ланцюгових реакцій, тому 

зростання її відсотка у лімфоцитах крові поросят дослідної групи не лише сприяє 

підвищенню їх функціональної активності, але й впливає на збільшення маси тіла 

поросят, оскільки відомо, що ця кислота взаємодіє з інсуліном та інсулін-подібним 

фактором росту (IGF-1), які регулюють процеси росту і розвитку [975]. 

ПНЖК стимулюють захисні функції організму, а також слугують субстратом 

для ПОЛ. Активація процесів ПОЛ зумовлює окиснення ПНЖК у складі 

мембранних структур клітин, що призводить до їх апоптозу [701]. У результаті 

окиснення ПНЖК ω-6 утворюється велика кількість карбонільних сполук. Вільні 

радикали відривають атом Гідрогену від метилену у цисметиленових структурах  

(-СН2-) між подвійними зв’язками ПНЖК, відбувається переміщення подвійних 

зв’язків з утворенням дієнового кон’югату. Подальша реакція сприяє вбудовуванню 

Оксигену в молекулу ПНЖК і утворенню пероксидного радикалу, а його реакція з 

наступною молекулою ПНЖК призводить до появи пероксиду цієї кислоти й нового 

радикалу R1 та ланцюгового наростання вільнорадикального окиснення. За дії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7


348 

гідроксил-радикалів відбувається відкривання мітохондріальних пор, експресія і 

вихід у цитозоль проапоптичних протеїнів й індукція апоптозу [51]. 

Відлучення від свиноматок зменшує відсоток у лімфоцитах крові поросят 

контрольної групи арахідонової, ейкозапентаєнової й докозагексаєнової кислот. 

Зменшення кількості ліноленової кислоти призводить до зниження вмісту ПНЖК з 

більшою довжиною ланцюга: арахідонової, ейкозапентаєнової і докозагексаєнової 

кислот [1281]. Причиною зменшення у лімфоцитах крові поросят після відлучення 

відсотка ейкозапентаєнової кислоти, ймовірно, є її залучення до утворення 

ейкозаноїдів, у тому числі LT D4 і LT B5, синтезу антиагрегуючого PG I3 [1083]. 

Арахідонова кислота виділяється з ФЛ за дії фосфоліпази А2 і С при запальних й 

алергічних реакціях, гіпоксії та стресі [475]. Вільна арахідонова кислота 

метаболізується у циклооксигеназному, ліпоксигеназному і епоксигеназному 

шляхах з утворенням простаноїдів (PG та тромбоксанів), ліпоксинів й лейкотриєнів, 

що супроводжується утворенням АФО, а наявність у складі її молекули подвійних 

зв’язків зумовлює швидку взаємодію з АФО [1100, 1145]. За участі циклооксигенази 

з арахідонової кислоти утворюються нестабільні ендопероксиди PG, кінцевим 

продуктом розщеплення, яких є МДА, а у присутності ліпооксигенази утворюється 

LT А4 — попередник синтезу LT B4, LT С4, LT D4 [209, 246, 823, 999]. Очевидно, 

після відлучення у поросят контрольної групи іони Са
2+

 інтенсивно надходили у 

лімфоцити, відбулась активація фосфоліпази А2 й вивільнення арахідонату, у 

результаті чого його рівень у лімфоцитах знизився, а його каскадна трансформація в 

циклооксигеназному і ліпооксигеназному метаболічних шляхах призвела до синтезу 

PG та LT, утворення ізопростанів і ТБК-активних продуктів.  

Великий відсоток арахідонової кислоти у лімфоцитах крові поросят дослідної 

групи на 5-ту добу після відлучення вказує на її менше окиснення. Важливим 

аспектом є збільшення у лімфоцитах крові поросят цієї групи вмісту α-ліноленової, 

докозагексаєнової і ейкозапентаєнової кислот. Адже ейкозапентаєнова кислота у 

клітинних мембранах виконує пластичну й захисну функцію, пов’язану з утворенням 

з докозагексаєнової кислоти резолвінів і протектинів, які беруть участь у 

репаративних процесах в ушкоджених клітинах [942]. Докозагексаєнова кислота 
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проявляє антиапоптичний ефект, що полягає у зниженні активності ліпооксигенази і 

синтезу прозапальних лейкотрієнів й TNF-α, збільшенні вмісту протеїнів Bcl-x(L) і 

Bcl-2, інгібуванні каспаз [1091, 1101, 1223, 1259]. Імуномодулююча її дія зумовлена 

впливом на IL-6, IL-2, сигнальні протеїни STAT5a, STAT5b, JAK1 і JAK3 [1187, 

1191]. Вищий рівень докозагексаєнової кислоти нормалізує ліпідний профіль крові, 

шляхом зменшення вмісту ТГ [1304] й позитивно корелює з масою тіла тварин [1202]. 

Зміни вмісту цих жирних кислот спричинені впливом PG і LT другої серії [675]. 

Збільшення у лімфоцитах крові поросят дослідної групи після відлучення відсотка 

ліноленової, арахідонової та ейкозапентаєнової кислот сприяє зниженню жорсткості й 

підвищенню лабільності клітинних мембран, а зростання відсотка докозапентаєнової і 

докозагексаєнової ПНЖК запобігає активації процесів ПОЛ [69, 780]. 

Зменшення відсотка арахідонової та ейкозапентаєнової жирних кислот у 

лімфоцитах крові поросят контрольної групи, ймовірно, відбувалось внаслідок 

інгібування за умов стресу десатураз і елонгаз. Менший відсоток на 5-ту добу після 

відлучення у лімфоцитах крові поросят дослідної групи лінолевої кислоти на тлі 

великого відсотка арахідонової та докозапентаєнової кислот може вказувати на 

активацію десатуразних ензимів, які належать до Δ
3
 і Δ

6
 рядів.  

Збільшення вмісту в лімфоцитах крові поросят дослідної групи ПНЖК, 

очевидно, зумовлено наявністю у складі препарату «Вітармін» вітамінів й мінеральних 

елементів. Вітаміни А і D3 посилюють синтез докозагексаєнової, докозапентаєнової та 

арахідонової кислот, а вітамін Е перешкоджає їх окисненню [244, 1386]. Вітамін D3 і 

його гідроксильовані метаболіти утворюють стабільні ефіри з довголанцюговими 

жирними кислотами. Токоферол інгібує активність ліпооксигенази, що збільшує вміст 

арахідонової кислоти [136]. Його боковий ізопреновий ланцюг утворює комплекси з 

подвійними зв’язками жирних кислот у ФЛ клітинних мембран [1144]. Арахідонова 

кислота має чотири ненасичені зв’язки, завдяки чому краще взаємодіє з токоферолом, 

ніж лінолева, ліноленова і олеїнова кислоти [531]. Вітамін Е стимулює активність Δ
9
- і 

Δ
6
-десатураз, а вітамін А — активність Δ

5
-десатурази [1390]. Ці вітаміни інгібують 

циклооксигеназу. Цинк та Селен, активуючи Δ
3
-, Δ

4
-, Δ

5
- і Δ

6
-десатурази, впливають на 

десатурацію та елонгацію лінолевої і ліноленової кислот у довголанцюгові й 
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ненасичені похідні [14, 1172]. Кобальт у складі 5-дезоксиаденозилкобаламіну 

стимулює обмін жирних кислот, а Магній зв’язує негативно заряджені карбоксильні 

групи і зміцнює ліпопротеїнові мембрани [68]. 

Роль ліпідних компонентів у біологічних мембранах полягає у створенні 

гідрофобного матриксу для ензимів, а рідинний стан самої мембрани додає їй 

динамічності, тому від в’язкості ліпідного бімолекулярного шару і його складу 

залежить активність ензимів [891]. Збільшення суми насичених й зменшення 

ненасичених жирних кислот у лімфоцитах крові поросят контрольної групи після 

відлучення підвищує ригідність ліпідного бішару. Під впливом вітарміну в лімфоцитах 

крові поросят після відлучення зменшувався сумарний вміст насичених й зростав вміст 

ненасичених жирних кислот за рахунок мононенасичених і ПНЖК, що відображає 

кращу структурну організацію й функціональну здатність їх плазматичних і клітинних 

мембран. Збільшення вмісту ненасичених жирних кислот протидіє токсичному 

потенціалу насичених жирних кислот, що попереджує ушкодження клітин [852].  

Важливе значення має співвідношення ПНЖК ω-6 та ω-3 рядів, які володіють 

різнонаправленими властивостями, ω-3 інгібують метаболізм і десатурацію ω-6. 

Метаболіти ПНЖК ω-6 LT 4 характеризуються прозапальними властивостями, а 

метаболіти ПНЖК ω-3 LT 5 проявляють протизапальні властивості [374]. 

Відповідно зміщення у лімфоцитах крові поросят дослідної групи співвідношення 

ПНЖК у бік ω-3 свідчить про підвищення рівня протизапальних LT, зменшення 

синтезу PG та IL і зниження в організмі системної реакції у відповідь на дію стресу 

[1002]. ПНЖК ω-3 індукують рецептори активатора проліферації пероксисом 

(PPARs) й транскрипції гена ядерного рецептора LXRα, який регулює рівень ХС, що 

викликає експресію CYP7 і елімінацію надлишку ХС [701, 1112, 1387]. Вони 

інгібують експресію і процесинг генів SREBP-1, що підвищує розпад ліпопротеїдів 

та знижує рівень ХС й ТГ у крові [185]. За низького рівня ω-3 ПНЖК арахідонова 

кислота вступає в реакцію синтезу ейкозаноїдів, а за достатнього вони заміщують її 

в ФЛ клітинних мембран й зумовлюють мембраностабілізуючий вплив [407, 1075].  

Введення препарату «Вітармін» підвищило функціональну активність 

лімфоцитів крові поросят після відлучення за рахунок збільшення вмісту жирних 



351 

кислот родини ω-3 на тлі зменшення вмісту насичених жирних кислот, що сприяло 

зниженню до стаціонарного рівня процесів вільнорадикального окиснення. 

Реакції ПОЛ характеризують адаптивний потенціал організму, а їх продукти 

виступають в якості ланки, що лімітує стійкість до дії екзогенних чинників і є 

маркерами раннього прогнозу стрес-чутливості тварин [92, 124, 325, 372, 400, 702, 

769]. ГПЛ — нестійкі сполуки, що розкладаються з утворенням ТБК-активних 

продуктів, вміст яких у крові залежить від інтенсивності витрачання в організмі 

антиоксидантних ресурсів [699]. Тому великий вміст ГПЛ і ТБК-активних продуктів 

у плазмі крові поросят контрольних груп за різних термінів відлучення свідчить про 

те, що САЗ повною мірою не запобігає утворенню вільних радикалів та пероксидних 

сполук. Накопичення ТБК-активних продуктів у крові відображає механізм 

дезорганізації ліпідних компонентів клітинних мембран і субклітинних структур й 

розвиток процесів ендогенної інтоксикації [43]. Вони інгібують циркулюючі в 

організмі неспецифічні гуморальні фактори захисту, а ковалентно взаємодіючи з 

функціональними групами протеїнів викликають їх полімеризацію і руйнування 

амінокислотних залишків, що призводить до зниження резистентності [932]. 

Отримані результати свідчать про зменшення вмісту продуктів ПОЛ у плазмі 

крові поросят дослідних груп після відлучення за введення їм препаратів «Цивітар», 

«Селцивіт», «Ковісцин» і «Вітармін». Менший на 10-ту добу після відлучення вміст 

ГПЛ і ТБК-активних продуктів у їх крові, ніж у контролі, вказує на пролонгованість дії 

компонентів досліджуваних препаратів. Адаптація поросят до процесів ПОЛ за умов 

відлучення залежить від забезпечення пластичними й енергетичними субстанціями, 

джерелом, яких є амінокислоти, вітаміни і мінеральні елементи. Вітамін Е, що входить 

до складу цих препаратів активно знешкоджує вільні радикали у ліпідному шарі 

клітинних мембран. Він розриває ланцюгові реакції у переокисненні жирних кислот й 

інгібує утворення пероксидів у організмі поросят за умов відлучення, тоді як Селен у 

складі ГП їх руйнує, а вітамін А стабілізує структуру мембран. Дослідження [112] 

свідчать про те, що Цинк сповільнює процеси ПОЛ, зменшує рівень їх продуктів у 

крові відлучених поросят й підвищує середньодобові прирости. Кобальт, шляхом 

включення у активний похідний вітаміну В12 5-дезоксиаденозилкобаламін, нормалізує 
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процеси ПОЛ. Магній захищає клітинні мембрани від ушкодження вільними 

радикалами й токсичними метаболітами ПОЛ [40]. А селен-магнієвий комплекс, який в 

умовах in vitro проявляє активність, подібну до СОД і каталази, в умовах in vivo 

нівелює прояви у свиней дистрес-синдрому й зменшує вміст ТБК-активних продуктів 

[82]. Зменшення вмісту продуктів ПОЛ у крові поросят відбувалось й за рахунок 

наявного в препаратах L-аргініну, адже він володіє антиоксидантними властивостями, 

знижує активність вільнорадикальних реакцій і їх негативну дію на організм [859, 974]. 

Ланка антиоксидантних реакцій у захисних процесах є найпотужнішою. Вона 

не лише запобігає накопиченню пероксид-аніонів і пероксидів, але й підтримує 

високу активність окисно-відновних процесів, забезпечує виведення кінцевих 

метаболітів Оксигену з їх залученням до енергетичного обміну, активує процеси 

синтезу [307]. У формуванні САЗ мають місце декілька універсальних механізмів — 

металозалежний каталіз (каталаза, СОД, ГП) і використання хімічного потенціалу 

лабільних високо- та низькомолекулярних тіолів [164]. Як свідчать дослідження, 

активність ензимів САЗ у крові поросят контрольних груп після відлучення 

перебувала на низькому рівні, що, очевидно, пов’язано зі зниженням інтенсивності 

метаболічних процесів, змінами парціального тиску Оксигену і посиленням 

процесів ПОЛ [671]. Відлучення поросят у 60-, 28- і 35-добовому віці призвело до 

зниження активності СОД у еритроцитах крові на 5- та 10-ту доби після відлучення. 

А на 1-шу добу після відлучення було виявлено зниження активності каталази в 

еритроцитах крові поросят, відлучених у 28-добовому віці й ГП — у відлучених у 

35-добовому віці. Відлучення поросят у 25-добовому віці спричинило зниження 

активності СОД і ГП на 1-шу добу, а каталази у всі періоди досліджень. 

Зниження активності СОД в еритроцитах крові поросят, ймовірно, пов’язане зі 

підвищенням її глікозилювання й збільшенням в організмі у період після відлучення 

вмісту її інгібітора — пероксиду гідрогену. В умовах стресу СОД втрачає іони 

Купруму, що знижує її активність й призводить до нагромадження супероксид-аніон-

радикалу, який започатковує у клітинах ланцюг вільнорадикальних реакцій. 

Підвищення рівня пероксинітриту в організмі поросят після відлучення нітрифікує 

СОД у тирозинових залишках з утворенням стабільного протеїнзв’язаного комплексу 
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[1137]. Зниження активності каталази в еритроцитах крові поросят контрольних груп, 

очевидно, спричинено надлишком АФО, відповідно низька її активність не 

забезпечувала знешкодження Н2О2. Зниження в еритроцитах поросят ГП активності 

зумовлено порушенням компенсаторних процесів у САЗ й викликане витрачанням 

пулу ВГ в антирадикальних реакціях і підвищеною її чутливістю до О•
2-

 [100, 163]. 

За введення поросятам досліджуваних препаратів у крові після відлучення 

зростала активність СОД, ГП і каталази. Підвищення СОД активності в еритроцитах 

крові поросят дослідних груп вказує на стимулювальний вплив компонентів 

препаратів на антиоксидантний статус організму, зокрема на активність ендогенних 

ензимів. Оскільки СОД відновлює супероксид-радикал з утворенням менш 

реакційноздатного й більш гідрофобного пероксиду гідрогену, одночасно 

активуються ензими, які його розкладають — ГП і каталаза [476, 765, 1153]. За 

участю каталази відбувається деградація пероксиду гідрогену, шляхом його 

перетворення у молекулу води і молекулярний Оксиген, а за допомогою ГП H2O2 

розщеплюється до води [234, 742, 748, 990]. Підвищення в еритроцитах поросят 

дослідних груп активності СОД та каталази є позитивним аспектом, адже вони 

входять до складу локальної стрес-лімітуючої САЗ, яка пригнічує вивільнення 

катехоламінів з нервових закінчень і надниркових залоз й знижує їх дію на 

постсинаптичному рівні [630]. Це обмежує надмірну стрес-реакцію, викликану 

відлученням від свиноматок й знижує його ушкоджуючий вплив на структури 

організму. Враховуючи участь цих ензимів у процесах оксигенації гемоглобіну, 

ймовірно, зростання їх активності підвищує функціональну діяльність еритроцитів 

крові поросят й забезпечує адекватний транспорт Оксигену [234]. 

Основну дію на СОД проявив наявний у препаратах Цинк, який стимулює цей 

ензим за рахунок інтенсивного включення до його активного центру. Підвищення 

активності каталази й СОД у крові поросят дослідних груп зумовлено впливом Селену 

і L-аргініну, згідно досліджень [668, 873], вони не лише стимулюють ці ензими, але й 

ефективно знижують вміст ДК і МДА. Токоферол і ретинол сприяють зростанню 

каталазної активності, а токоферол підвищує активність ГП [189]. Оскільки активність 

ГП реалізується завдяки наявності в каталітичному центрі 4 атомів Селену, а в її 
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сорбційному центрі містяться 4 залишки аргініну, закономірно, що введення селцивіту, 

ковісцину і вітарміну, які містять ці субстрати, викликало підвищення ГП активності у 

крові поросят після відлучення. Очевидно, Селен зв’язував атом Гідрогену в активному 

центрі ГП з утворенням глутатіондисульфіду і селенолу [107], а сорбційний центр 

відповідав за фіксацію ВГ. Тривала активація ГП за введення поросятам селцивіту 

можлива за умов підтримання високого рівня ВГ — необхідного субстрату реакцій і 

чинника постійного відновлення у її каталітичному центрі селенольних груп [294].  

До активного центру каталази входить тривалентний Ферум, який залежно від 

концентрації субстрату взаємодіє з пероксидом гідрогену за каталазним чи 

пероксидазним механізмом [443]. Тому зростання її активності, яке відбувалось 

паралельно з підвищенням у крові поросят дослідних груп після відлучення рівня 

Феруму, спричинено цим мікроелементом. Олійні розчини, які використовуються при 

виготовленні ліпосомальних препаратів теж сприяють зниженню інтенсивності 

процесів ліпопероксидації та нормалізації активності ензимів САЗ, зокрема каталази і 

СОД, що, ймовірно, пов’язано з високим вмістом у них токоферолу [881, 997, 1314]. 

Слід зауважити, що пероксиди чинять окиснювальний вплив на жиророзчинні 

вітаміни, що призводить до зменшення їхнього пулу в крові поросят після 

відлучення. Зменшення вмісту вітамінів А та Е у сироватці крові поросят 

контрольних груп за різних термінів відлучення також зумовлено їх залученням у 

механізми компенсаторного використання для регуляції процесів ПОЛ, адже вони 

беруть участь у збереженні цілісності клітинних мембран. Водночас введення у 

складі досліджуваних препаратів вітамінів А і Е підвищило їх рівень у сироватці 

крові поросят дослідних груп після відлучення, що сприяло структурній стабілізації 

залишків ПНЖК у гідрофобній ділянці клітинних мембран й створювало 

ефективний антирадикальний захист. Окрім цього, Селен забезпечує збереження 

вітамінів А та Е, а будучи у складі йодтироніндейодиназ, стимулює перетворення 

тироксину в трийодтиронін, який бере участь у синтезі тиреоглобуліну, що виконує 

функцію каротинази й каталізує перетворення каротину у вітамін А [668].  

Відлучення поросят від свиноматок у 60-, 25- і 28-добовому віці призвело до 

зменшення вмісту ВГ в еритроцитах крові, що свідчить про недостатню активність 
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гексозомонофосфатного шунта й синтезу NADPH, а також пригнічення відновлення 

окисненого глутатіону [1066]. При відлученні у 35-добовому віці в крові поросят 

контрольної групи у всі періоди досліджень було зафіксовано збільшення вмісту 

цього тіолу, що, очевидно, зумовлено компенсаторною активацією його синтезу для 

забезпечення організму в умовах стресу відновними еквівалентами. Вміст у клітинах 

ВГ збільшується внаслідок відновлення окисненого глутатіону за участю ГР у 

присутності NADPH2 або шляхом його транспортування з крові чи синтезу de novo у 

реакціях, які каталізують γ-глутамілцистеїнсинтетаза і ВГ-синтетаза [653, 1027]. 

Збільшення після відлучення вмісту ВГ в еритроцитах крові поросят дослідних 

груп з активацією ензимної ланки САЗ вказує на їх вищий антиоксидантний статус. 

Його захисний вплив реалізується завдяки мобілізації в організмі ліпідів [35]. ВГ є 

одним з важливих ендогенних низькомолекулярних гідрофільних антиоксидантів, що 

підтримує редокс-гомеостаз й ензимним шляхом перетворює ГПЛ і ПНЖК до 

оксикислот, а неензимним шляхом інактивує Н2О2 та окиснює тіолові сполуки до 

дисульфідів [252, 353, 1276]. Відповідно збільшення його вмісту в крові поросят після 

відлучення ефективно захищає організм від АФО. Зважаючи на те, що для підтримки 

тіолдисульфідної рівноваги і кон’югації ендогенних метаболітів необхідний достатній 

рівень ВГ, адекватна активність ензимів САЗ й енергетичні ресурси [694, 923], 

введення поросятам компонентів досліджуваних препаратів, очевидно, забезпечувало 

повноцінну реалізацію за умов відлучення від свиноматок основних функцій 

глутатіонової ланки. На вміст ВГ в еритроцитах крові поросят дослідних груп могли 

вплинути наявні у складі препаратів L-аргінін, Селен і Магній, адже вони найбільше 

стимулюють його утворення й метаболізм [815].  

Інтенсифікація вільнорадикальних процесів за умов відлучення призвела до 

порушення мікро- і макрореологічних властивостей крові, виснаження САЗ, що 

супроводжувалось дисбалансом мінеральних елементів: Цинку, Купруму, Феруму й 

Селену, необхідних для синтезу антирадикальних і антипероксидних ензимів [465], 

а також викликало зменшення вмісту Магнію у крові поросят контрольних груп. 

Зменшення у крові поросят вмісту Магнію — негативний фактор щодо збереження 

цілісності клітинних мембран, що пов’язано з пригніченням гормональної функції і 
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віковими змінами гомеостатичних механізмів, відповідальних за його перерозподіл 

в організмі [32]. Низький рівень Магнію спостерігається у вагітних і молодняку, при 

стресі, дії холодових чинників, зміні умов утримання й годівлі [719]. 

Гіперкатехолемія за дії стресу сприяє його активному виходу з клітин і екскреції з 

організму. Зменшення вмісту Mg
2+

 знижує рівень тиреоїдних гормонів, що інгібує 

використання клітинами Оксигену, спричиняє неконтрольоване утворення АФО, 

змінює активність ензимів САЗ, порушує функціональні взаємозв’язки каталітичної 

редокс-системи глутатіону і знижує антиоксидантний статус тварин [427, 526]. 

Для інтенсифікації вільнорадикального окиснення необхідні іони металів змінної 

валентності, зокрема Ферум і Купрум, які виступають у ролі каталізаторів в утворенні 

гідроксильного радикалу [429, 1286]. У їх присутності в реакції Фентона чи в 

присутності супероксидного радикалу в реакції Хабера-Вейса низькоактивний 

пероксид гідрогену стає джерелом високореактивного гідроксильного радикалу [386]. 

Супероксид-радикал окиснює Fe-S-групи аконітази, яка при взаємодії з NO бере участь 

у формуванні пероксинітриту [953]. Зменшення вмісту Феруму в крові поросят 

контрольних груп після відлучення може свідчити про його включення у процеси 

ПОЛ. Слід зауважити, що індукція ПОЛ спостерігається лише за певних критичних 

концентрацій Fe
2+

: малі концентрації проявляють прооксидантну, а великі — 

антиоксидантну дію [493]. Іони Феруму і Купруму утворюють стабільні комплекси з 

альбумінами [969]. Збільшення вмісту Купруму в крові поросят контрольних груп 

після відлучення, ймовірно, зумовлено дією стресу. Адже за даними [1038, 1139], стрес 

спричиняє підвищення в організмі рівня Купруму і його транспортуючих протеїнів 

(металотіонеїну і ЦП). Оскільки вивільнений при стресі Оксиген є акцептором 

електронів, він забирає їх у Cu
2+

, попередньо зв’язуючись з ЦП, у результаті чого 

активуються купрумвмісні ензими [512, 1219] й збільшується його вміст у крові 

поросят після відлучення. Очевидно, збільшення у крові поросят контрольних груп 

після відлучення вмісту ЦП, завдяки зв’язуванню іонів Cu
2+ 

і перетворенню Fe
2+ 

в Fe
3+

, 

запобігало їх включенню у реакцію Фентона й експресії в організмі вільнорадикальних 

процесів. 
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Зменшення вмісту Цинку в крові поросят контрольних груп, особливо при 

відлученні у 60-добовому віці, вказує на зниження в організмі клітинних механізмів 

захисту і на його інтенсивне включення до складу локалізованої у цитозолі та 

мітохондріях СОД, що узгоджується з даними [491, 791]. Відлучення від свиноматок 

також викликало зменшення у крові поросят вмісту Селену, що може бути сигналом 

про пригнічення САЗ. Ключовим механізмом зменшення вмісту Селену в крові є 

ушкодження клітинних мембран у результаті активації процесів ПОЛ й зниження ГП 

активності, що підтверджується нашими дослідженнями.  

Введення препаратів «Цивітар», «Селцивіт» і «Ковісцин», певним чином, 

компенсовувало інтенсивні витрати Феруму й Цинку в організмі поросят у період 

після відлучення, а також сприяло зменшенню вмісту в крові Купруму. Збільшення 

вмісту Феруму в крові поросят дослідних груп, ймовірно, проявило стимулювальний 

вплив на САЗ й на імунну систему, адже він є кофактором ензимів, які впливають на 

функціонування імунокомпетентних клітин [420]. Механізмом регуляції рівня 

Феруму в крові є його включення до складу трансферину і феритину. Трансферин 

зв’язує іони Fe
3+

 у комплекси, що обмежують його участь у вільнорадикальних 

реакціях, а феритин запобігає втраті вільного Феруму [304]. Ферум стимулює 

газотранспортну функцію еритроцитів й клітинне дихання, тому збільшення його 

вмісту в крові поросят супроводжувалось підвищенням гематологічних показників. 

Більший вміст ВГ і токоферолу в крові поросят дослідних груп після відлучення теж 

сприяв міцному зв’язуванню й утриманню Феруму. Цинк перешкоджає утворенню 

АФО, шляхом заміщення іонів Феруму та Купруму в протеїнах і ліпідах [994]. 

Більший вміст Цинку в крові поросят дослідних груп, ніж у контролі, не лише 

зумовлений його наявністю у складі досліджуваних препаратів, але пов’язаний з 

впливом вітаміну А й Селену, які підвищують його метаболізм і засвоєння в організмі 

[799]. Аналогічно Цинк сприяє збільшенню вмісту в крові Кобальту [351], а Селен 

проявляє синергічний вплив на Магній, Цинк і Кобальт [139, 166]. Вітамін D3 сприяє 

оптимальному рівню в крові Mg, Ca, P, Zn i Fe [739, 1067]. Зменшення в крові поросят 

вмісту Купруму, очевидно, спричинено вітаміном А, який обмежує його каталітичну 

дію і зумовлено фізіологічним антагонізмом між катіонами Zn
2+

 та Cu
2+

 [20]. 
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Нормалізація вмісту Купруму в крові поросят дослідних груп до його рівня перед 

відлученням свідчить про вплив компонентів досліджуваних препаратів на зниження їх 

стресчутливості. У попередженні стресів, окрім вітамінів, беруть участь Цинк, Селен і 

Кобальт. Збільшення їх вмісту в крові поросят після відлучення за введення ковісцину і 

вітарміну є позитивним аспектом. Селен впливає на функціонування імунної системи 

та передачу нервових імпульсів, попередження пероксидної модифікації клітинних 

структур і трансмембранний транспорт речовин [1065]. Кобальт сприяє абсорбції 

Феруму з кишечника, тому більший вміст Феруму в крові поросят при введенні 

ковісцину і вітарміну, ймовірно, пов’язаний з Кобальтом. Отримані результати також 

узгоджуються з наявними у літературі даними про те, що забезпечення тварин 

жиророзчинними вітамінами спричиняє як прямий, так і опосередкований вплив на 

обмін мікроелементів й сприяє їх оптимальному вмісту в крові [799]. 

Важливе значення для організму поросят у період після відлучення має 

збільшення у крові вмісту Магнію за введення препарату «Вітармін», адже він 

стабілізує клітинні мембрани й підвищує активність ензимів, інгібує у тканинах 

окисні процеси і знижує чутливість клітин до стресу. Очевидно, введення у складі 

цього препарату Магнію не лише гальмувало розвиток у центральній нервовій 

системі процесів збудження, але й знижувало реакцію поросят на відлучення.  

Введення досліджуваних препаратів спричинило збільшення вмісту Кальцію і 

Фосфору в сироватці крові поросят дослідних груп після відлучення. Підвищення в 

крові рівня Кальцію, передусім, активує фосфоліпази мембран мітохондрій і ензими 

глікогенолізу [560]. Кальцій і Фосфор необхідні для активації АТФ, синтезу ДНК, 

підтримання гомеостазу в клітинах [438, 746, 1347]. Збільшення їх вмісту в крові 

поросят, очевидно, підвищує інтенсивність синтезу макроергічних фосфорних сполук в 

організмі й свідчить про нормалізацію кальцій-фосфорного співвідношення за дії 

чинників препаратів, насамперед вітаміну D3, який індукує синтез кальційзв’язуючих 

протеїнів. Кальцій сприяє використанню Купруму [396], тому збільшення його вмісту в 

крові поросят дослідних груп після відлучення спричинило зниження рівня Купруму. 

Загалом, збільшення вмісту в крові поросят вказаних елементів є сприятливим 

чинником за умов відлучення, оскільки відомо, що Селен, Цинк, Кобальт і Ферум 
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утворюють внутрішньо- та міжмолекулярні комплекси практично зі всіма 

ендогенними лігандами, що є визначальним для активності препаратів, при цьому 

ліпосомальна форма запобігає можливій інгібуючій їх дії на ключові ензими. 

Підсумовуючи отримані результати, слід розглянути основні механізми 

формування стресового синдрому й адаптації поросят за умов відлучення від 

свиноматок. Адаптація тварин до стресу й підтримання в організмі гомеостазу 

здійснюється під контролем гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи [96, 170]. 

При стресі виділяються прозапальні цитокіни: IL-1β і TNF-α. Причому роль головного 

тригеру стрес-реакції відіграє IL-1β, який активує стресреалізуючу систему [368]. 

Збудження передається в нейросекреторні клітини паравентрикулярних ядер 

гіпоталамуса, викликає синтез аргінін-вазопресину і кортиколіберину, які ініціюють 

продукування в клітинах передньої долі гіпофізу попередника адренокортикотропного 

гормону проопіомеланокортину, ендорфіну та меланоцитстимулюючого гормону [408]. 

Кортиколіберин підвищує утворення TNF-β і експресію n-NOS [1271], а синтезовані  

T-лімфоцитами ІL-6 та TNF-α індукують його секрецію. Адренокортикотропний 

гормон стимулює кору надниркових залоз і поступлення в кров кортикостероїдів 

[1122]. Синтез кортикостероїдів починається в мітохондріях, де з ХС за дії десмолази 

утворюється прегненолон [169]. Водночас з гіпоталамуса по симпатичних нервових 

волокнах передається збудження у мозковий шар надниркових залоз й активується 

виділення адреналіну [882], який стимулює секрецію тиреотропного і гонадотропного 

гормонів. Виділений аденогіпофізом тиреотропний гормон впливає на синтез 

щитоподібною залозою тироксину і трийодтироніну, які посилюють збудливість 

нейронів, тонус серцево-судинної системи й процеси катаболізму [1069]. 

Активація симпато-адреналової і гіпофізарно-надниркової систем в організмі 

поросят при відлученні, очевидно, призводила до зменшення вмісту глікогену в 

печінці, зростання у крові рівня вільних жирних кислот та сечовини, підвищення 

активності АлАТ, АсАТ і ЛДГ [634]. Симпато-адреналова ланка пов’язана з  

NO-ергічною інервацією надниркових залоз, аксони яких перебувають у контакті з 

хромафінними клітинами, що продукують катехоламіни, при цьому в малих 

концентраціях NO обмежує стрес-реакцію, шляхом інгібування активності 
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гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи й утворення вазопресину і 

катехоламінів [162, 1252, 1332], а великий вміст NO у лімфоцитах поросят 

контрольної групи після відлучення, очевидно, посилював їх синтез.  

Упродовж 6 діб після відлучення концентрація кортизолу в крові поросят 

зменшується [1240, 1341]. Оскільки адаптація до стресу вимагає значних 

енергетичних і пластичних ресурсів [1167], це призводить до порушення обмінних 

процесів. З перших діб після відлучення у поросят інтенсивно залучались в 

енергетичні процеси ліпіди: ХС, ФЛ, ТГ і жирні кислоти. Збільшення вмісту ХС у цей 

період пов’язано з його включенням у синтез гормонів для регуляції стрес-реакції. 

Збільшення продукції катехоламінів змінювало пул вільних жирних кислот на тлі 

надходження іонів Са
2+

 у клітини, що відповідно створювало умови для активації 

процесів ПОЛ й накопичення їх продуктів, виснаження ензимної і неензимної ланок 

САЗ. Зменшення у крові поросят вмісту глюкози й підвищення активності ЛФ і КК 

негативно позначилось на стані фосфорно-кальцієвого обміну, відбулась мобілізація 

механізмів, пов’язаних з енергетичними затратами за рахунок інтенсифікації 

розщеплення креатинфосфату. 

Становлення факторів неспецифічного захисту в поросят у період відлучення 

супроводжувалось нерівномірними змінами показників природної резистентності й 

біохімічного статусу, ймовірно, це пов’язано з появою і дією у різні вікові періоди 

нових стрес-факторів та з реакцією організму на зміни умов утримання і годівлі. А 

також зі зниженням у процесі онтогенезу ролі оксидативного стресу в формуванні 

адаптивних реакцій в організмі тварин, внаслідок обмеження реалізації захисних 

реакцій у відповідь на дію вільних радикалів і продуктів їх метаболізму [816]. Вміст 

загальних імуноглобулінів і фракції γ-глобулінів у сироватці крові поросят також 

змінювався з віком [650]. Оскільки адреналін стимулює розщеплення ТГ, 

пригнічується функціональна активність Т-хелперів, а через β-адренорецептори — 

активність фагоцитів [639]. У зв’язку з цим спостерігалось зменшення кількості 

ТФР-лімфоцитів й зниження процесів фагоцитозу в поросят контрольної групи після 

відлучення. Кортизол викликає гідроліз у клітинах тимуса і лімфовузлів протеїну, 

порушує активацію макрофагів й Тh1, інгібує синтез антитіл, ІL-1 і ІL-2. Очевидно, 
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збільшення концентрації кортикостероїдів підвищувало внутрішньоклітинний 

рівень цАМФ, викликало апоптоз кортикальних незрілих тимоцитів у тимусі, Т- і  

В-лімфоцитів у периферичних лімфоїдних органах, у результаті чого пригнічувалась 

гуморальна імунна відповідь в організмі поросят, а декомпенсація функції фагоцитів 

й зниження окисно-відновного потенціалу нейтрофілів порушували процеси 

фагоцитозу. Відбувались зміни у протеїнсинтезувальному апараті — проходило 

розщеплення полісом, які синтезували звичайні протеїни й формувались полісоми, 

здатні синтезувати стресорні протеїни [171]. Збільшення концентрації катехоламінів 

і глюкокортикоїдів викликало метаболічну імуносупресію в організмі поросят 

контрольної групи, яка супроводжувалась ендогенною інтоксикацією.  

Введення перед відлученням поросятам препарату «Цивітар» підвищувало 

захисні можливості організму, сприяло активації окисно-відновних процесів, що, 

відповідно вплинуло на збільшення маси тіла і середньодобових приростів. Ймовірно, 

це зумовлено не лише дією жиророзчинних вітамінів, але й наявним у його складі 

Цинком. Адже Цинк сприяє збільшенню продуктивності, проявляє регуляторну роль 

на біологічні функцій організму, шляхом впливу на інсулін і гормони гіпофізу [757, 

1114]. Згідно даних [205], введення до раціону поросят добавки Zn
2+

 сприяє 

збільшенню кількості Т-активних лімфоцитів та підвищенню показників фагоцитозу 

крові (фагоцитарної активності, індексу й оксигенредуктазного потенціалу 

нейтрофілів). Загалом, ін’єкції цивітару позитивно вплинули на морфологічні, 

біохімічні та імунобіологічні показники крові поросят після відлучення від свиноматок. 

Зміни біохімічних процесів у організмі поросят за дії препарату «Селцивіт» 

спричинили підвищення показників клітинного й гуморального імунітету, що, 

очевидно, пов’язано з адаптогенним впливом Селену, який нівелює дію стресу. Він 

бере участь у першій фазі біохімічної адаптації — окисненні сполук з утворенням 

органічних оксидів і пероксидів та у зв’язуванні й виведенні активних метаболітів. 

Численні дослідження [56, 58, 677, 704, 802] свідчать про позитивну дію Селену на 

організм. Вплив Селену, в основному реалізується шляхом його включення до 

складу йодтиронін-5-дейодинази, що каталізує дейодування тироксину з утворенням 

метаболічно активного трийодтироніну [1031]. За умов стресу рівень цих гормонів 
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знижується, що зменшує вміст у крові α-глобулінів [1082]. Збільшення вмісту 

тироксину за дії Селену інгібує процеси ПОЛ, стимулює синтез протеїнів, глікогену, 

ліпідів і еритропоетину, що сприяє проліферації еритропоетинчутливих клітин [23, 

716, 967, 1089]. Активація імунної системи поросят, ймовірно, відбувалась завдяки 

впливу Селену на тиреоїдні гормони, які стимулюють мононуклеарну систему, NK-

клітини, синтез антитіл і продукцію епітеліоцитами тимуса тимуліну. Оптимізація 

гормонального фону в організмі поросят за введення селцивіту сприяла збільшенню 

середньодобових приростів за умов відлучення від свиноматок. 

Відлучення у 25-добовому віці є занадто великим навантаженням для 

організму поросят, адже максимально наближене до вікового імунодефіциту, який 

припадає на 21-шу добу життя й пов’язаний зі зниженням колострального імунітету 

та недосконалістю функціонування імунної системи. Зміни в організмі поросят при 

відлученні у 25-добовому віці характеризувались низькими компенсаторними 

можливостями вуглеводів, внаслідок чого активно використовувались ліпіди, в тому 

числі ХС і ТГ. Введення препарату «Ковісцин» ефективно знижувало вплив стресу 

на організм поросят у результаті чого зменшувалось залучення ліпідів у процеси 

метаболізму, що виражалось у збільшенні в крові вмісту ХС і ТГ. Ефективність 

ковісцину зумовлена тим, що в малих концентраціях Кобальт виявляє 

антистресовий вплив, регулює функцію нервової системи, залучається у побудову 

протеїнових і ліпідних структур мієлінового шару нейронів [356, 784, 902]. Кобальт 

стимулює процеси еритропоезу шляхом блокування SH-груп оксидоредуктаз, бере 

участь у реакціях гліколізу й циклу Кребса, активації дипептидаз, аргінази, каталази, 

фосфатази і метилтрансферази [494]. Очевидно, наявний у складі препарату Кобальт 

підвищував включення Фосфору до складу АТФ, АДФ та креатинфосфату в м’язах і 

печінці [488], що сприяло збільшенню маси тіла поросят після відлучення від 

свиноматок. 

Компоненти препарату «Вітармін» теж сприяли зростанню маси тіла поросят 

за умов відлучення від свиноматок. До 30-добового віку приріст маси тіла поросят 

на 85 % забезпечується за рахунок материнського молока і лише на 15 % — 

підгодівлею, а з 30- до 60-тої доби молочного періоду ці показники складають 30 та 
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70 % [1036]. Збільшення маси тіла поросят у адаптивний період, ймовірно, 

зумовлено наявністю у складі препарату Mагнію, який підвищує в організмі рівень 

АТФ. Введення вітарміну сприяло активації гемопоезу, клітинних і гуморальних 

механізмів захисту, проявило коригувальний вплив на обмін протеїнів, вуглеводів, 

ліпідів, вітамінів і мінеральних речовин у організмі поросят після відлучення. Його 

компоненти, очевидно, нормалізували метаболічні процеси і сприяли формуванню 

адекватних адаптивних реакцій в організмі поросят після відлучення, а 

антирадикальна активність Магнію слугувала механізмом його протиапоптичної дії. 

При відлученні в організмі поросят збільшується утворення вільних радикалів, 

прозапальних цитокінів і гострофазних протеїнів, активується мітохондріальний 

кальцієвий цикл, що призводить до виснаження енергетичних ресурсів, втрати NАD 

та іонів Магнію [1348]. Внутрішньоклітинне накопичення Ca
2+

 активує глутаматні 

рецептори, гідрокси-радикал сприяє відкриванню мітохондріальних пор за рахунок 

окиснення тіольних груп цистеїнзалежних ділянок протеїнів у складі внутрішніх 

мембран мітохондрій, відбувається експресія і вихід у цитозоль проапоптичних 

протеїнів [1042]. Mg
2+

 регулює клітинні процеси, закриває кальцієві канали й інгібує 

N-метил-D-аспартат(NMDA)-рецептори та NF-kappaB, а його комплекси з АТФ 

підтримують електричний потенціал у нервових закінченнях [1004, 1221]. Механізм 

антистресового впливу Магнію у складі препарату «Вітармін», ймовірно, полягав у 

блокуванні нейросинаптичних шляхів передачі сигналів, перешкоджанні вивільнення 

ацетилхоліну, а також зниженні продукції клітинами мозкового шару надниркових 

залоз катехоламінів, завдяки чому модулювалась реакція поросят на дію стресу. 

Загалом, розроблені препарати виявили багатовекторний вплив на метаболічні 

процеси в організмі свиней, завдяки імуностимулювальним, адаптогенним й 

антиоксидантним властивостям, проявили мембрано- і стреспротекторну дію, 

сприяли нормалізації показників клітинної й гуморальної ланок імунітету. Важливе 

значення має здатність досліджуваних препаратів до пролонгованого впливу при 

внутрішньом’язовому введенні, що може бути зумовлено тривалим перебуванням 

діючих речовин у м’язовій тканині й поступовим надходженням у кров, тобто 

захисні сили стимулювались адекватно можливостям організму. Компоненти 
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препаратів активували множинну захисну систему організму свиней, яка включала 

лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити, моноцити, макрофаги, гуморальні фактори 

сироватки крові. Вони сприяли підвищенню активності ензимної й неензимної 

ланок САЗ свиней, зниженню процесів ендогенної інтоксикації, перешкоджали 

накопиченню МСМ і продуктів ПОЛ. Компоненти ковісцину та вітарміну 

нормалізували рівень ХС і ТГ у крові поросят, попереджували витрачання 

вуглеводів, зокрема глюкози та не лімітували синтез протеїну. Оскільки протеїн 

пов’язаний з приростами маси тіла тварин [79], введення досліджуваних 

імунотропних препаратів забезпечувало оптимальний енергетичний фон у організмі 

свиней, що сприяло збільшенню їх продуктивності та збереженості.  

У цілому, проведені дослідження показали, що введення жиророзчинних 

вітамінів А, D3, Е, офлоксацину, інтерферону, L-аргініну, Цинку, Селену, Кобальту і 

Магнію у складі ліпосомальних препаратів зумовлює регуляторний вплив на окремі 

ланки метаболізму в організмі свиней у різні онтогенетичні та фізіологічні періоди. 

Імунокоригувальний ефект розроблених комплексних імунотропних препаратів 

досягається наявністю в їх складі компонентів, які забезпечують оптимізацію 

критично важливих біохімічних механізмів підтримання метаболічного гомеостазу в 

організмі свиней.  


