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У статті представлені результати досліджень впливу нових імунотропних препаратів, які міс-
тять у своєму складі піперидинію ацетат, на стан клітинної і гуморальної ланок неспецифічної резис-
тентності організму поросят-сисунів у процесі їх вирощування. Здійснено порівняльний аналіз впливу 
препарату «Трифузол» і нового імунотропного засобу у вигляді ліпосомальної емульсії «Неро» на динамі-
ку показників природної резистентності організму поросят. Дослід проведено на трьох групах поросят-
сисунів, аналогів за масою тіла та статтю, по 4 тварини у кожній групі. Поросятам у 2- та 14-добовому 
віці внутрішньом’язово дозою 1 мл на тварину було введено: І дослідна група — препарат «Трифузол» 
1 %; контрольна група — ізотонічний розчин; ІІ дослідна група — новий ліпосомальний препарат «Неро». 
Матеріалом для досліджень слугувала кров поросят у 2-, 7-, 14- та 26-добовому віці. У сироватці крові 
було проведено визначення бактерицидної та лізоцимної активності (БАСК і ЛАСК), а також вмісту 
циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і молекул середньої маси (МСМ); у крові — фагоцитарної актив-
ності, індексу і числа. У поросят, яким застосовували розроблений ліпосомальний препарат, на 14 та 
26 доби життя констатовано вірогідно вищу фагоцитарну активність (ФА) нейтрофілів крові. За дії 
досліджуваних препаратів у поросят виявлено істотні зміни гуморальної ланки неспецифічної резис-
тентності, про що свідчать вірогідно вища бактерицидна (БАСК) і лізоцимна активність сироватки 
крові (ЛАСК) як за дії препарату «Трифузолу», так і ліпосомального препарату. Розроблений ліпосомаль-
ний препарат «Неро» викликав вірогідне зростання напруженості БАСК у поросят вже з 7 доби життя 
і до кінця експерименту, а ЛАСК у 26-добовому віці була на 22 % (P<0,01) вищою, ніж у контролі. Засто-
совані препарати сприяли поступовому зниженню концентрації циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) 
у крові поросят, особливо ці зміни були виражені у 14- і 26-добовому віці. У віковій динаміці зафіксовано 
збільшення вмісту молекул середньої маси (МСМ) у крові поросят. Введення ліпосомального препарату 
спричиняло вірогідне зниження їх вмісту у крові поросят у 26-добовому віці, що свідчить про інгібувальний 
вплив його компонентів на вміст продуктів ендогенної інтоксикації організму.
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The article presents the results of research on the influence of new immunotropic drugs containing piperi-
dine acetate on the status of the cellular and humoral links of the non-specific resistance in piglets during the process 
of their cultivation. A comparative analysis of the influence of “Trifuzol” drugs and a new immunotropic agent in the 
form of a liposomal emulsion “Nero” on the dynamics of indicators of the natural resistance of the piglet organism is 
carried out. The experiment was conducted in three groups of pigs, analogues by body weight and sex, for 4 animals 
in each group. For pigs on the 2nd and 14th day of age, an intramuscular dose of 1 ml per animal was introduced: 
1st experimental group — Trifuzol 1 %; control group — isotonic solution; the 2nd experimental group — the new 
liposomal drug “Nero”. Material for research was the blood of piglets at 2-, 7-, 14- and 26-day-old age. The blood 
serum was used to determine the bactericidal and lysozyme activity (BA and LA), as well as the content of circulating 
immune complexes (CIC) and middle mass molecules (AWM); in the blood — phagocytic activity, index and number. 
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In pigs, which were treated by liposomal preparation at the 14th and 26th day of life the higher phagocytic activity 
(PhA) of blood neutrophils was confirmed. Significant changes in the humoral level of non-specific resistance have 
been found in the pigs for the investigational drugs, as evidenced by a significantly higher bactericidal (BA) and 
lysozyme activity of the serum (LA), both in terms of the action of the drug Trifuzol and liposomal drag. Developed 
liposomal preparation “Nero” caused a reliable increase in the intensity of BASK in piglets from the 7th day of life 
and until the end of the experiment, and lysozyme activity at 26-day age was 22 % (P<0.01) higher than in control. 
The applied drugs contributed to a gradual decrease in the concentration of circulating immune complexes (CIC) 
in the blood of pigs, especially these changes were expressed at 14- and 26-day-old age. In the age dynamics, 
there was an increase in the content of medium-weight molecules (MSM) in piglets’ blood. The introduction of the 
liposomal preparation caused a probable decrease in their content in the piglets’ blood at 26 days of age, indicating 
the inhibitory effect of its factors on the content of products of endogenous intoxication of the body.

Keywords: PIGLETS, BLOOD, HUMORAL FACTORS OF PROTECTION, BACTERICIDAL 
ACTIVITY, PHAGOCYTAL ACTIVITY, LYSOCIMIC ACTIVITY, IMMUNOMODULATORS
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В статье представлены результаты исследований влияния новых иммунотропных препаратов, 
содержащих в своем составе пиперидиния ацетат, на состояние клеточного и гуморального звеньев неспеци-
фической резистентности организма поросят в процессе их выращивания. Осуществлен сравнительный ана-
лиз влияния препарата «Трифузол» и нового иммунотропного средства в виде липосомальной эмульсии «Неро» 
на динамику показателей естественной резистентности организма поросят. Опыт проведен на трех группах 
поросят-сосунков, аналогов по массе тела и пола, по 4 животных в каждой группе. Поросятам в 2- и 14-суточ-
ном возрасте внутримышечно в дозе 1 мл на животное было введено: контрольная группа — изотонический 
раствор; І экспериментальная группа — препарат «Трифузол» 1%; ІІ экспериментальная группа — новый ли-
посомальный препарат «Неро». Материалом для исследований служила кровь поросят в 2-, 7-, 14- и 26-суточ-
ном возрасте. В сыворотке крови проведено определение бактерицидной и лизоцимнои активности (БАСК 
и ЛАСК), а также содержания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и молекул средней массы (МСМ) 
в крови — фагоцитарной активности, индекса и числа. У поросят, которым применяли разработанный липо-
сомальный препарат, на 14-е и 26-е сутки жизни констатировано достоверно высшую фагоцитарную актив-
ность (ФА) нейтрофилов крови. При действии исследуемых препаратов у поросят выявлены существенные 
изменения гуморального звена неспецифической резистентности, о чем свидетельствуют достоверно высшее 
бактерицидной (БАСК) и лизоцимной активности сыворотки крови (ЛАСК) как при действии препарата 
«Трифузолу», так и липосомального препарата. Разработанный липосомальный препарат «Неро» вызвал 
вероятний рост напряженности БАСК у поросят уже на 7-е сутки жизни и до конца эксперимента, а ЛАСК 
в 26-суточном возрасте была на 22 % (P<0,01) выше, чем в контроле. Примененные препараты способство-
вали постепенному снижению концентрации циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови поросят, 
особенно эти изменения были выражены в 14- и 26-суточном возрасте. В возрастной динамике зафиксировано 
увеличение содержания молекул средней массы (МСМ) в крови поросят. Введение липосомального препарата 
вызывало достоверное снижение их содержания в крови поросят в 26-дневном возрасте, что свидетельствует 
об ингибирующем влиянии его факторов на содержание продуктов эндогенной интоксикации организма.

Ключевые слова: ПОРОСЯТА, КРОВЬ, ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ, БАК-
ТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ, ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ, ЛИЗОЦИМНАЯ АКТИВ-
НОСТЬ, ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

Впровадження у тваринництві інтенсив-
них технологій, спрямованих на отримання мак-
симально якісної та безпечної продукції з най-
меншими витратами, зазвичай супроводжується 

впливом додаткових стрес-факторів [9, 13, 22]. 
Незалежно від прийнятої технології виробництва 
свинини, система вирощування поросят є одним 
з найважливіших технологічних процесів, від 
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результатів якого залежать кінцеві зоо технічні та 
економічні показники всієї галузі. Для поросят, 
порівняно з іншими виробничими групами сви-
ней, характерна низка біологічних особливос-
тей організму, які необхідно знати і враховувати 
у практичній роботі. Поросята-сисуни особливо 
чутливі до впливу несприятливих чинників, які 
спричинюють захворювання травного каналу, 
легень та інших органів, що призводить до зни-
ження резистентності та інтенсивності росту 
й розвитку організму, навіть до їхньої загибелі [4]. 

Водночас однією з основних причин за-
хворювання поросят у ранньому віці є низька 
функціональна активність імунної системи, яка 
формує імунну відповідь на дію антигенного по-
дразника [6]. Серед сучасних підходів у боротьбі 
з імунодефіцитами у свинарстві в останні роки 
дедалі більшого значення набуває фармакологічна 
імунокорекція на основі застосування імуномоду-
ляторів різного походження [15]. Враховуючи це, 
актуальним є застосування біологічно активних 
речовин, високоактивних екологічно безпечних 
препаратів з високим рівнем засвоєння, що спри-
ятиме активізації механізмів імунного захисту, 
резистентності та адаптації тварин, здатне стиму-
лювати енергетичний обмін, гемопоез та спри-
яти підвищенню продуктивності тварин [17]. 

Похідні 1,2,4-триазолів є потенційними 
лікарськими речовинами з різнобічною біоло-
гічною активністю. Ядро 1,2,4-триазолу є ре-
акційно здатним центром, що зумовлює його 
застосування у створенні нових «бібліотек» 
перспективних хімічних субстанцій [3, 14, 16, 
17, 23, 24]. Окрім цього, похідні 1,2,4-триазолу 
широко використовують як лікарські засоби, 
деякі з них як фармакологічно активні структури 
можуть бути перспективними для створення 
нових оригінальних вітчизняних ліків [25].

Одним із новітніх і високоефективних 
лікарських засобів цієї хімічної групи є «Трифу-
зол» (piperidin-1-ium {[5-(2-furyl)-4-phenyl-4H-
1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate), який поряд з імуно-
стимулювальними, гепатопротекторними та 
протизапальними ефектами проявляє антиокси-
дантну активність. Має антибактеріальні та проти-
грибкові властивості. Відома низка наукових 
робіт, присвячених вивченню дії препаратів на 
основі трифузолу на організм сільськогосподар-
ських тварин [18, 22, 24]. Препарат «Трифузол», 

який інтенсивно використовується у ветеринар-
ній медицині, найефективніший у формі водної 
фракції. Вказаний препарат має широкий спектр 
біологічної дії і застосовується у різних сферах та 
практично нетоксичний. Застосування трифузолу 
у поєднанні з вітамінами у формі ліпосомальної 
емульсії для імунокорекції та підвищення анти-
оксидантного потенціалу, особливо у молодняку 
тварин у критичні періоди онтогенезу, викликає 
особливий інтерес дослідників [21], що було по-
казано також у наших попередніх роботах [5]. 

Ліпосоми є системою доставки, яка ши-
роко застосовується для транспортування анти-
генів, лікарських та біологічно активних суб-
станцій. Ліпосоми становлять собою мікрочас-
тинки, які почали використовуватись у фарма-
цевтичній промисловості як носії для доставки 
ліків ще тридцять років тому і були визнані по-
тенційними антигенними технологіями. Ліпо-
соми — двошарові везикули з фосфоліпідів та 
інших стеринів, як правило, оточують водний 
центр, де розташовані антигени або інші про-
дукти, можуть бути інкапсульовані. Структура 
ліпосом надзвичайно універсальна і за останні 
сорок років було розроблено їх багато типів, зо-
крема великі одношарові везикули, які варіюють 
в розмірах 100–500 мкм, невеликі однокамерні 
везикули, які варіюють за розміром 25–100 нм 
і двофазні ліпосоми, які виявилися ефективни-
ми у транспортуванні терапевтичних агентів 
до шкірних і слизових поверхонь [7]. Ліпосоми 
можна модифікувати для націленої доставки 
включенням специфічних антитіл у поверхні 
мембрани або змінити для інкапсуляції у гідро-
фільні або корпускулярні структури бактерій, 
вірусів або паразитів. Середній час виживання 
інтактної структури ліпосом був значно розши-
рений включенням поліетиленгліколю, що до-
пускає тривале вивільнення in vivo [1].

Науково-практичний напрям у вивченні 
властивостей ліпосомальних емульсій відкрив 
широкі можливості для розробки нових лікар-
ських препаратів та їх впровадження у різні галузі 
біології й медицини. Проте у ветеринарній меди-
цині, незважаючи на високу ефективність, без-
печність і пролонговану дію, ліпосомальні препа-
рати використовуються не на повну потужність. 

З огляду на це, мета нашої роботи поля-
гала у з’ясуванні впливу нових імунотропних 
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препаратів на основі піперидинію ацетату на 
стан клітинної і гуморальної ланок неспеци-
фічної резистентності організму поросят-сисунів 
у процесі їх росту. Ціль — здійснити порів-
няльний аналіз впливу препаратів «Трифузол» 
і нового імунотропного засобу у вигляді ліпо-
сомальної емульсії «Неро» на динаміку показ-
ників природної резистентності організму поро-
сят у один з критичних періодів онтогенезу. 

Матеріали і методи 

Дослід проведено в одному з госпо-
дарств Городоцького р-ну Львівської обл. на 
трьох групах поросят-сисунів помісей порід 
Ландрас та Петрен, аналогів за масою тіла та 
статтю, по 6 тварин у кожній групі. Поросятам 
в 1- та 14-добовому віці внутрішньом’язово 
дозою 1 мл на тварину вводили: контрольна 
група — ізотонічний розчин NaCl; І дослідна 
група — препарат «Трифузол» 1 %; ІІ дослід-
на група — розроблений новий ліпосомаль-
ний препарат «Неро», що містить піперидиній 
2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо] 
ацетат, жиророзчинні вітаміни, твін, лецитин.

Матеріалом для досліджень слугувала 
кров поросят у 1-, 7-, 14- та 26-добовому віці. 
У цільній крові проводили дослідження показ-
ників фагоцитозу (ФА, ФІ, ФЧ) (Гостев В. С., 
1950), вмісту циркулюючих імунних комплек-
сів (ЦІК) (Чернушенко Е. Ф., Когосовой П. С., 
1981), лізоцимної активності (ЛАСК) фотоне-
фелометричним методом (Дорофейчук В. Г., 
1968) та бактерицидної активності (БАСК) 
за модифікованим методом (Марков Ю. М., 
1968), вмісту молекул середньої маси (МСМ) 
(Николайчик В. В. зі співавт., 1989).

Одержані цифрові дані опрацьовували 
статистично за допомогою комп’ютерного пакету 
програм Microsoft Excel 2016. Визначали середнє 
арифметичне значення та стандартну похибку 
середнього арифметичного. Для визначення 
вірогідних відмінностей між статистичними гру-
пами використовували критерій Стьюдента. 

Результати й обговорення

Відомо, що для вивчення впливу на ор-
ганізм ендогенних та екзогенних факторів різної 

етіології проводиться оцінка природної резис-
тентності організму. У поросят раннього віку 
основне місце в захисті організму від мікро-
організмів займає еволюційно найдавніший ме-
ханізм неспецифічної резистентності клітинно-
го типу — фагоцитоз, який у процесі онтогенезу 
формується швидше, ніж гуморальна ланка 
імунної відповіді. Фагоцитарні реакції займа-
ють одне з провідних місць у регуляції гомеос-
тазу, забезпечуючи базальний рівень захисту від 
пошкоджень. Неспецифічні фактори функціо-
нують самостійно або в сукупності для актив-
ного поглинання патогенних часточок з їх по-
дальшим розщепленням за участю макрофагів 
і нейтрофільних гранулоцитів [10, 17]. Методи 
вивчення цього явища охоплюють кількісні по-
казники (ФА) та дослідження функціонального 
стану фагоцитуючих клітин. ФА відображає 
частку нейтрофілів, здатних до фагоцитозу, що 
є ознакою їх функціональної зрілості. Як бачи-
мо з даних, наведених на рис. 1, фагоцитарна 
активність нейтрофілів крові поросят контроль-
ної групи впродовж постнатального розвитку 
зростала, що є нормальним фізіологічним яви-
щем і зафіксоване також іншими дослідниками. 
Варто зазначити, що висока здатність нейтрофі-
лів до фагоцитозу в перші 5 діб життя поросят, 
очевидно, є компенсаторним механізмом надто 
низької у цей період БАСК. За літературними да-
ними, динаміка ФА нейтрофілів крові підвищу-
ється від народження до 1–2-місячного віку [31]. 

Введення поросятам ліпосомального 
препарату спричиняло вірогідне зростання 
фагоцитарної активності нейтрофілів крові на 
14-у і 26-у доби життя і фагоцитарного числа 
у 26-добовому віці стосовно тварин контроль-
ної групи (рис. 1, 3). При цьому у поросят 2-ї 
дослідної групи у 14-добовому віці ФА ней-
трофілів крові була дещо вищою, ніж у тварин, 
яким вводили препарат «Трифузол». Результати 
досліджень свідчать про вищий ступінь фагоци-
тарного захисту у поросят за дії ліпосомально-
го препарату, ніж за умов застосування у формі 
препарату «Трифузол». Збільшення ФЧ у крові 
поросят другої дослідної групи у вказаний пе-
ріод свідчить про вплив ліпосомального препа-
рату на первинні ефекторні реакції природної 
резистентності в реалізації антимікробної дії 
фагоцитуючих клітин. Ці дані вказують на те, 
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Рис. 1. ФА (M±m, n=6)
Fig. 1. PhA. (M±m, n=6)

Рис. 2. ФІ (M±m, n=6)
Fig. 2. PhI (M±m, n=6)

Рис. 3. ФЧ (M±m, n=6)
Fig.3. PhN (M±m, n=6)
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Примітка: тут і далі * — P<0,05, ** — P<0,01, 
*** — P<0,001 — різниця вірогідна порівняно до кон-
троль ної групи; ˚ — P<0,05, ˚˚ — P<0,01 — віро-
гідні різниці у контрольній групі тварин стосовно 
першої доби. 

Note: here and further * — P<0.05, ** — P<0.01, 
*** — P<0.001 — the significant difference compared 
to the control group; ˚ — P<0.05, ˚˚— P<0.01 — the 
significant differences in the control group compared to 
the first day.

що введений у вигляді ліпосомальної емульсії 
комплекс вітамінів А, D3, Е стимулює неспеци-
фічні механізми в організмі поросят за рахунок 
зростання здатності клітинних елементів до фа-
гоцитозу мікроорганізмів, а фагоцитарна ланка, 
яка перебуває під контролем нейрогумораль-
них факторів, очевидно, активується згодом.

Відомо, що БАСК і ЛАСК є інформатив-
ними показниками гуморальної ланки неспеци-
фічної резистентності організму (рис. 4, 5). Як 
бачимо з наведених даних, рівні бактерицидної 
та лізоцимної активності сироватки крові впро-
довж першого місяця життя поросят мали тен-
денцію до поступового зростання, а саме: під-
вищення ЛАСК на 3,8 % (із позначки 31,7 до 
35,5 %), БАСК — на 6,3 % (з позначки 35,4 % до 
41,7 %). Водночас привертає увагу тенденція до 
зниження БАСК і ЛАСК у крові поросят кон-
трольної групи у 14-добовому віці (рис. 4, 5). Ці 
зміни показників гуморальної ланки природної 

резистентності організму, ймовірно, можуть 
бути зумовлені зниженням рівня факторів ко-
лострального імунітету і недостатнім функці-
онуванням власних механізмів захисту. Вище-
зазначені показники у поросят віком одна доба 
відповідають середнім показникам у дорослих 
тварин, що свідчить про високу активність вро-
джених факторів резистентності (комплементу 
і лізоциму) з моменту народження. Так, за да-
ними Чумаченко В. Ю. (2004), БАСК стано-
вить 11–50 %, ЛАСК — 32–62 %.

Серед значної кількості різноманітних 
засобів, які зумовлюють імуномодулювальну, 
кардіо- і гепатопротекторну, протизапальну, проти - 
грибкову та противірусну дію, особливу увагу 
приділяють використанню похідних 1,2,4-три-
азолу у ветеринарній практиці [20]. Застосуван-
ня похідних 1,2,4-тріазолу сприяє підвищенню 
у крові тварин кількості еритро цитів, гемоглобіну 
та лейкоцитів [2], що свідчить про високу імуно-
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Рис. 4. БАСК (M±m, n=6)
Fig. 4. BABS (M±m, n=6)

Рис. 5. ЛАСК (M±m, n=6)
Fig. 5. LABS (M±m, n=6)
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модулювальну дію похідних 1,2,4-тріазолу. Такі 
літературні дані підтверджуються результатами, 
отриманими нами у проведеній серії експери-
ментів [5], а також іншими дослідниками. Зокре-
ма, новий ветеринарний препарат під торговою 
маркою «Лозеваль» (ООО «Биостим», РФ), який 
з хімічної точки зору є морфолінію 2-(5-метил-
1,2,4-триазол-3-ілтіо) ацетатом, має широкий 
спектр протимікробної дії щодо кишкової палич-
ки, золотистого стафілококу, клебсієлли, сальмо-
нели, протею [27, 28]. Препарат не виявляє емб-
ріотоксичної, тератогенної та алергізувальної дії. 
«Лозеваль» проявляє різнобічну фармакологічну 
активність: антимікробну, антивірусну і фунгі-
цидну, а також має проти запальну й імуномоду-
лювальну дію, крім того, активізує обмін білків.

Як показали дослідження інших авто-
рів, застосування ліпосомального препарату 
«Інтерфлок» спричиняло підвищення клітин-
них і гуморальних факторів захисту в організмі 
свиноматок та у народжених від них поросят, 
що зумовлено комплексною стимулювальною 
дією вітамінів А, D3, Е, селену та інтерферону, 
які входять до складу препарату і проявляють 
версифікований вплив на досліджувані показ-
ники природної резистентності [31, 32]. Відпо-
відно, імуностимулювальну дію розробленого 
нами препарату також можна пояснити комп-
лексним впливом у складі ліпосомального пре-

парату діючої речовини на основі піперидинію 
та вітамінів А, D, E і лецитину.

Введення поросятам досліджуваних 
препаратів спричиняло регуляторний вплив 
на активність гуморальних факторів неспе-
цифічної резистентності. Зокрема, введення 
поросятам трифузолу вірогідно підвищувало 
бактерицидну активність сироватки крові на 14 
і 26 доби життя, а лізоцимну — у 14-добовому 
віці (рис. 4, 5). Водночас розроблений ліпосо-
мальний препарат «Неро» викликав вірогідне 
підвищення БАСК у поросят вже з 7-ї доби жит-
тя зі збереженням цього ефекту і до кінця експе-
рименту, а лізоцимної активності — на 7,8  % на 
26-у добу. ЛАСК і БАСК є інформативними по-
казниками рівня адаптивних механізмів в орга-
нізмі, а їх підвищення у поросят дослідних груп 
є свідченням мобілізації факторів природної 
резистентності за дії піперидинію ацетату.

З-поміж неспецифічних факторів резис-
тентності організму тварин важливу роль віді-
грають складові плазми крові, які є факторами 
гуморальної ланки імунітету. Утворення імунних 
комплексів в організмі є результатом специфічної 
взаємодії антигенів з антитілами. Важливим ме-
тодом одержання інформації про вплив антигенів 
на організм може бути дослідження ЦІК, їх іму-
нохімічна характеристика і визначення специфіч-
ності антитіл, які входять до їх складу. Утворення 
імунного комплексу є одним із компонентів нор-
мальної імунної відповіді. Комплекси, які утво-
рилися, деякий час циркулюють у кров’яному 
руслі та лімфі, а з часом більшість їх руйнуєть-
ся. У деяких випадках імунні комплекси можуть 
«запускати» ланцюг пошкоджуваних реакцій, які 
призводять до виникнення автоімунних захво-
рювань. Відомо, що підвищення вмісту ЦІК та їх 
довготривала циркуляція може залучатись у про-
цеси системної або органної патології [31, 32]. 

Як бачимо з наведених на рис. 6 даних, 
вміст ЦІК у сироватці крові поросят контрольної 
групи з віком зростав, особливо у 14-добовому 
віці, проте різниці стосовно 1-ї доби були не віро-
гідними. Збільшення вмісту ЦІК збігалося з одним 
із критичних періодів постнатального онтогенезу 
поросят, про що вказувалося вище. Досліджувані 
препарати сприяли поступовому зниженню кон-
центрації ЦІК у сироватці крові поросят. Так, на 
14-у добу життя виявлено вірогідне зменшення 

Рис. 6. ЦІК (M±m, n=6)
Fig. 6. CIC (M±m, n=6)
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Рис. 7. МСМ (M±m, n=6) 
Fig. 7. AMW (M±m, n=6) 
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вмісту ЦІК як за дії трифузолу, так і розроблено-
го ліпосомального препарату, відповідно, на 7,4 
і 8,5 % порівняно з тваринами контрольної групи. 
Подібні зміни, тільки менш виражені, зафіксо-
вано у крові поросят у 26-добовому віці.

Відомо, що вміст молекул середньої маси 
у крові є маркером ендогенної інтоксикації ор-
ганізму. У віковій динаміці виявлено тенденцію 
до зростання ендогенної інтоксикації організ-
му, що характеризувалося збільшенням вмісту 
МСМ у сироватці крові поросят контрольної 
групи. Водночас їх вміст у сироватці крові по-
росят, яким вводили ліпосомальний препарат на 
26-у добу життя, був на 6,3 % (P<0,05) меншим, 
ніж у тварин контрольної групи (рис. 7). Ці дані 
свідчать про детоксикаційну дію компонентів лі-
посомальної форми препарату на основі піпери-
диній 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо] ацетату. Вочевидь, ця дія більшою мірою 
зумовлена наявними у препараті жиророзчин-
ними вітамінами, лецитином і твіном. 

Отже, на підставі проведених досліджень 
можна констатувати, що внутрішньом’язове вве-
дення поросятам-сисунам досліджуваних пре-
паратів сприяло становленню клітинних і гумо-
ральних факторів неспецифічної резистентності 
організму. Цей вплив був більше виражений 
за дії ліпосомального препарату.

Висновки 

У крові поросят контрольної групи з віком 
констатовано зміни фагоцитарної, бактерицидної 
та лізоцимної активності, які характерні для ран-
нього періоду онтогенезу та ілюструють процеси 
становлення різних ланок природного захисту.

Внутрішньом’язове введення поросятам 
у ранньому віці досліджуваних препаратів спри-
чиняло імунорегуляторний вплив на показники 
клітинної і гуморальної ланок неспецифічної ре-
зистентності поросят. Зокрема, за дії трифузолу 
вірогідно підвищувалася бактерицидна актив-
ність сироватки крові поросят на 14-у і 26-у доби 
життя, а лізоцимна — у 14-добовому віці. Водно-
час введення ліпосомального препарату спричи-
няло вірогідне підвищення БАСК у поросят вже 
з 7-ї доби життя і до кінця експерименту, а ЛАСК 
на 26 добу була на 7,8  % вищою, ніж у кон тролі. 
При цьому за дії препарату «Неро» у крові по-

росят зареєстровано вірогідне зростання ФА 
і ФЧ на 14-у і 26-у доби життя та зниження вмісту 
МСМ на 26-у добу постнатального онтогенезу. 

Застосовані препарати сприяли посту-
повому зниженню концентрації ЦІК у крові 
поросят, особливо в 14-добовому віці.

Перспективи подальших досліджень. 
Зважаючи на отриманий позитивний вплив на 
активність клітинної і гуморальної ланок неспе-
цифічного захисту поросят раннього віку до від-
лучення при застосуванні ліпосомальної форми 
трифузолу у комплексі з вітамінами, у подаль-
шому заплановано поглиблене вивчення показ-
ників антиоксидантного захисту та продуктив-
них якостей поросят за дії згаданого препарату.
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