
18 Біологія тварин, 2020, т. 22, № 4

https://doi.org/10.15407/animbiol22.04.018 
UDC 619:616:612.017:591.133.16:636.2
Received 09.11.2020 ▪ Accepted 29.11.2020 ▪ Published online 30.12.2020

Динаміка показників гуморальної ланки імунітету телят  
за дії піридоксину гідрохлориду

О. В. Яремко, М. М. Верхолюк, Р. А. Пеленьо, В. І. Семанюк
olhaja@ukr.net

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького,  
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Наведені дані впливу різних доз піридоксину гідрохлориду на активність показників 
гуморального імунітету у сироватці крові телят молочного періоду вирощування. Найнижчу 
активність показників гуморальної ланки імунітету виявлено у сироватці крові телят на пер-
шу добу життя у всіх досліджуваних групах. Екзогенне введення піридоксину гідрохлориду 
до молозива і молока приводило до змін у досліджуваних показниках. Встановлено, що бак-
терицидна активність сироватки крові зростає до 21-ї доби життя телят і дещо знижується 
до 90-ї доби. Додавання до молока піридоксину гідрохлориду в різних дозах приводить до 
вірогідного зростання бактерицидної активності сироватки крові лише за доз 4,0 мг/кг маси 
тіла на 60-у і 90-у добу (Р<0,05) і 5,0 мг/кг маси тіла з 21-ї по 90-у добу (Р<0,05). Лізоцимна 
активність сироватки крові зростає в процесі онтогенезу і за дії екзогенного піридоксину 
гідрохлориду. Вірогідна різниця між показниками лізоцимної активності контрольної і до-
слідних груп встановлена у телят ІІ, ІІІ, ІV і V груп на 60-у і 90-у добу (Р<0,05, Р<0,01). 
Комплементарна активність сироватки крові зростає в процесі онтогенезу, а додаткове 
введення піридоксину гідрохлориду призводило до її зниження. Вірогідне зниження комп-
лементарної активності сироватки крові виявлено у телят за дози 4 мг/кг маси тіла на 90-у 
добу (Р<0,05) і 5 мг/кг маси тіла з 21-ї до 90-ї доби (Р<0,05, Р<0,01). 
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Тварини народжуються стерильними і далі в про-
цесі постнатального онтогенезу молодий організм 
населяється різноманітною мікрофлорою, яка з ча-
сом або гине, або формує нормальну флору орга-
нізму [2, 8]. Цінним джерелом поживних речовин, 
енергії і власного імунітету для молодняку є моло-
зиво і молоко матері [5]. Поживні речовини, всмокту-
ючись у кров, стимулюють імуногенез та індукують 
утворення антитіл. Внаслідок цього з віком у тварин 
з’являються нормальні антитіла, які виконують за-
хисну функцію організму. Критичним періодом для 
новонароджених телят є перші тижні життя, оскільки 
імунна система тільки розвивається і адаптується, 
а величезна кількість патогенних мікроорганізмів шу-
кає спосіб проникнення в молодий слабо захищений 
організм господаря [7, 10, 17].

Пасивний імунітет телят розвивається за рахунок 
споживання перших порцій материнського молозива 
і спрямований в основному на вроджену неспеци-
фічну частину імунної системи. Пасивна імунна сис-
тема активно працює приблизно до 8-го тижня життя, 
після чого йде на спад. Власна імунна система по-
вільно адаптується до зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків середовища, починає виробляти власні антитіла 

орієнтовно з 4-го по 8-й тиждень життя [14]. У період, 
коли активний і пасивний імунітет теляти перебуває 
на низькому рівні, утворюється імунний спад, підви-
щується ризик захворювань. Важливу роль у стій-
кості організму телят до захворювань відіграють 
гуморальні фактори захисту, до яких належать фаго-
цитоз, лізоцим, комплемент тощо. Дослідженнями 
встановлено, що стан природної резистентності ви-
значають неспецифічні захисні фактори організму 
тварин, які залежать від їх видових, породних, індиві-
дуальних, конституційних особливостей, а також від 
віку тварин, їхнього фізіологічного стану, пори року, 
умов утримання та раціону годівлі [1, 13]. З літера-
турних джерел відомо, що піридоксин гідрохлорид 
безпосередньо впливає на утворення антитіл, вхо-
дить до складу багатьох ензимів, відіграє важливу 
роль в обміні речовин, тому є потреба у додатковому 
його введенні до раціонів як одному зі способів збе-
реження телят [16, 18]. Цілісного уявлення про стан 
гуморальної ланки імунної системи телят молочного 
періоду вирощування за екзогенного введення піри-
доксину гідрохлориду у різних кількостях в доступній 
нам літературі не виявлено, що свідчить про акту-
альність наших досліджень.



The Animal Biology, 2020, vol. 22, no. 4 19

Jaremko О., Verkholiuk M., Peleno R., Semanyuk V. Indicators of the humoral immunity unit of calves for the action of pyridoxine hydrochloride

Матеріали і методи

Досліди провели в агрофірмі «Медобори» Терно-
пільського р-ну Тернопільської обл. на телятах з 1-ї 
до 90-ї доби життя. Для проведення експерименту 
за принципом аналогів було сформовано шість груп 
телят (контрольну і п’ять дослідних) по 5 тварин у кож-
ній. Телята контрольної групи споживали корми основ-
ного раціону, а тваринам дослідних груп з першої 
доби життя до основного раціону додавали піридок-
син гідрохлорид у різних дозах: І група — 1,0; ІІ — 2,0; 
ІІІ — 3,0; ІV — 4,0, V група — 5,0 мг/кг маси тіла. Всі 
піддослідні тварини були клінічно здоровими, їх годів-
лю проводили за збалансованими раціонами [6].

Відбір проб венозної крові у телят проводили перед 
ранковою годівлею на 1-, 5-, 21-, 60- і 90-у доби після 
народження. У сироватці крові визначали бактери-
цидну активність сироватки крові (БАСК) за методом 
О. В. Смирнової і А. Т. Кузьміної [11]; лізоцимну актив-
ність сироватки крові (ЛАСК) фотонефелометричним 
методом за методикою В. Г. Дорофейчука [4] та комп-
лементарну активність сироватки крові (КАСК) за 
методикою, описаною Р. П. Маслянком і співавт. [15]. 
Усі експериментальні дослідження проведено відпо-
відно до наявних міжнародних вимог і норм гуман-
ного ставлення до тварин (Страсбург, 1986 р., Закон 
України від 21.02.2006 р., №3447-IV).

Отриманий числовий матеріал проведених екс-
периментальних досліджень наведений у таблицях 
і рисунках, оброблений статистично за методикою 
І. А. Ойвіна (1960) з використанням програмного за-
безпечення Microsoft Excel for Windows. Визначали 
середнє арифметичне (М), його похибку (m) та рівень 
вірогідності (P<0,05*, P<0,01** та P<0,001***) за кри-
теріями Стьюдента-Фішера (t).

Результати й обговорення 

Результатами проведених досліджень встановле-
но, що додавання до основного раціону телят молоч-
ного періоду вирощування піридоксину гідрохлориду 
у різних дозах загалом позитивно впливає на показ-
ники гуморальної ланки імунного статусу (табл. 1–3). 

Дослідженнями бактерицидної активності сироватки 
крові телят молочного періоду вирощування (табл. 1) 
встановлено її зростання у контрольній групі з 34,1% 
на 1-у добу до 54,6% на 21-у добу досліду (Р<0,01). 
З віком телят бактерицидна активність знижується, 
проте є вищою порівняно з 1-ю добою досліду і на 
90-у добу становить 40,2%.

Подібно у віковому аспекті змінюється бактери-
цидна активність сироватки крові і у телят дослідних 
груп. Додавання піридоксину гідрохлориду в різних 
дозах до раціону телят призводить до вірогідного 
зростання бактерицидної активності сироватки крові, 
порівняно з телятами контрольної групи: на 21-у добу 
за дози 5 мг/кг маси тіла — на 14,3% (Р<0,05); на 60-у 
добу за дози 4 мг/кг маси тіла — на 15,3% (Р<0,05) 
і за дози 5 мг/кг маси тіла — на 18,5% (Р<0,05); на 
90-у добу за дози 4 мг/кг маси тіла — на 8,4% (Р<0,05) 
і за дози 5 мг/кг маси тіла — на 9% (Р<0,05).

Результати досліджень лізоцимної активності си-
роватки крові телят молочного періоду вирощування 
засвідчили, що вона зростала як у віковому аспекті, 
так і за додаткового згодовування піридоксину гідро-
хлориду (табл. 2). Зокрема нами встановлено, що 
у контрольній групі досліджувана активність зросла 
майже у 2 рази вже на 5-у добу (Р<0,01) порівняно 
із 1-ю добою життя, у 2,4 раза на 21-у добу (Р<0,01), 
у 6 разів на 60-у добу (Р<0,001) та у 7 разів на 90-у 
добу постнатального онтогенезу (Р<0,001).

Екзогенне введення піридоксину гідрохлориду до 
раціонів телят призвело до вірогідного зростання лізо-
цимної активності сироватки крові у ІІ, ІІІ, ІV і V дослід-
них групах, порівняно з тваринами контрольної групи, 
на 60-у добу на 5,1% (Р<0,05), 8,4% (Р<0,05), 9,1% 
(Р<0,05) і 11,3% (Р<0,01) відповідно; на 90-у добу — 
відповідно, на 10,2% (Р<0,01), 11,2% (Р<0,01), 11,9% 
(Р<0,01) і 13,5% (Р<0,01) за згодовування 2, 3, 4 і 5 мг/кг 
маси тіла піридоксину гідрохлориду відповідно.

Аналіз результатів досліджень комплементарної 
активності сироватки крові телят молочного періоду 
вирощування засвідчив, що вона зростала в процесі 
онтогенезу як у контрольній, так і в дослідних групах, 
що вказує на зростання з віком неспецифічної систе-
ми імунного захисту. Екзогенне введення піридоксину 
гідрохлориду призводило до зниження комплемен-
тарної активності сироватки крові всіх досліджуваних 

Таблиця 1. Бактерицидна активність сироватки крові телят молочного періоду вирощування за дії піридоксину гідрохлориду, % (n=5)
Table 1.Bactericidal activity of blood serum of calves of the dairy period of cultivation under the influence of pyridoxine hydrochloride, % (n=5)

Групи тварин
Groups of animals

Доба / Age

1 5 21 60 90

Контроль / Control 34,1±1,25 42,1±1,96° 54,6±2,49°° 48,2±2,85°° 40,2±2,06

I 33,7±1,18 42,2±2,00° 55,0±2,53°° 49,1±2,93°° 41,8±1,80°

II 30,1±1,34 44,2±2,98° 57,4±3,65°° 53,1±3,27°° 43,9±2,21°°

III 31,9±1,19 47,2±3,11°° 62,1±4,66°° 58,4±3,91°° 45,3±2,32°°

IV 29,6±1,26 49,3±2,75°° 66,8±4,92°° 63,5±4,78*°° 48,6±2,16*°°

V 30,8±1,29 51,3±3,67°° 68,9±4,94*°° 66,7±5,32*°° 49,2±2,25*°°

Примітка. Тут і далі: * — Р<0,05; ** — Р<0,01 порівняно з контролем. ° — Р<0,05; °° — Р<0,01; °°° — Р<0,001 порівняно з першою добою.
Note. Here and further: * — Р<0.05; ** — Р<0.01 compared to control. ° — Р<0.05; °° — Р<0.01; °°° — Р<0.001 compared to the first day.
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Таблиця 2. Лізоцимна активність сироватки крові телят молочного періоду вирощування за дії піридоксину гідрохлориду, % (n=5)
Table. 2. Lysozyme activity of blood serum of dairy calves under the action of pyridoxine hydrochloride, % (n=5)

Групи тварин
Groups of animals

Доба / Age

1 5 21 60 90

Контроль / Control 2,2±0,19 4,3±0,22°° 5,2±0,43°° 12,3±0,69°°° 15,4±0,95°°°

I 2,9±0,25 5,1±0,28°° 5,3±0,39°° 16,4±1,35°°° 17,4±1,16°°°

II 3,1±0,29 4,1±0,17° 5,5±0,42°° 17,4±1,04*°°° 25,6±2,08**°°°

III 2,5±0,17 4,9±0,18°° 5,9±0,46°°° 20,7±1,92*°°° 26,6±2,19**°°°

IV 2,3±0,16 4,9±0,36°° 5,9±0,45°°° 21,4±1,96*°°° 27,3±2,35**°°°

V 2,6±0,11 5,2±0,38°° 6,7±0,52°° 23,6±2,15**°°° 28,9±2,50**°°°

Таблиця 3. Комплементарна активність сироватки крові телят молочного періоду вирощування за дії піридоксину гідрохлориду, од. (n=5)
Table 3. Complementary activity of blood serum of dairy calves under the action of pyridoxine hydrochloride, units (n=5)

Групи тварин
Groups of animals

Доба / Age

1 5 21 60 90

Контроль / Control 0,023±0,002 0,035±0,003° 0,046±0,002°°° 0,054±0,003°°° 0,068±0,005°°°

I 0,022±0,001 0,036±0,002°° 0,053±0,003°°° 0,056±0,004°°° 0,059±0,005°°

II 0,023±0,003 0,029±0,001° 0,044±0,002°° 0,055±0,004°°° 0,063±0,004°°°

III 0,025±0,001 0,036±0,003°° 0,043±0,003°° 0,049±0,003°° 0,053±0,003°°°

IV 0,029±0,002 0,035±0,002° 0,039±0,002°° 0,043±0,003°° 0,047±0,002*°°°

V 0,029±0,002 0,037±0,003° 0,038±0,002*° 0,040±0,003*° 0,045±0,001**°°

груп порівняно з контрольною. Зниження комплемен-
тарної активності сироватки крові порівняно з кон-
трольною групою ми виявили в V дослідній групі — 
17,4% за дози 5 мг/кг маси тіла на 21-у добу і 25,9% 
на 60-у добу.

Згодовування піридоксину гідрохлориду протягом 
90 діб досліду призвело до зниження комплементар-
ної активності сироватки крові у телят ІV і V дослід-
них груп порівняно з контролем за дози 4 мг/кг маси 
тіла на 30,9% (Р<0,05) і за дози 5 мг/кг маси тіла — на 
33,8% (Р<0,01). Варто зазначити, що за згодовуван-
ня піридоксину гідрохлориду телятам протягом пер-
ших 90 діб життя зниження досліджуваної активності 
не виходило за фізіологічні межі. Водночас відомо, 
що надмірне зниження комплементарної активності 
сиро ватки крові може свідчити про деградацію гепато-
цитів, оскільки синтез основних компонентів системи 
комплементу відбувається в печінці [9, 12].

У дослідженнях особливостей впливу піридоксину 
гідрохлориду на показники гуморальної ланки імун-
ного статусу у молодняку великої рогатої худоби (від 
1- до 90-добового віку) встановлено, що піридоксин 
гідрохлорид викликає підвищення окремих чинників 
імунного статусу у тварин різного віку з певними віко-
вими особливостями. Особливо характерною є 21-а 
доба, коли у більшості показників виявлено найвищу 
активність; ми лише можемо стверджувати, що це, 
ймовірно, свідчить про становлення власного іму-
нітету тварин.

Висновки

1. Екзогенне введення телятам піридоксину гідро-
хлориду призводить до вірогідного зростання бакте-
рицидної активності сироватки крові на 21-у добу 
за дози 5 мг/кг маси тіла і на 60- та 90-у доби за доз 
4 і 5 мг/кг маси тіла.

2. Згодовування телятам піридоксину гідрохло-
риду призвело до вірогідного зростання лізоцимної 
активності на 60- і 90-у доби за доз 2, 3, 4 і 5 мг/кг 
маси тіла.

3. Комплементарна активність сироватки крові 
протягом перших 90 діб життя телят за дії піридоксину 
гідрохлориду вірогідно знижується порівняно з кон-
трольною групою на 21- і 60-у доби за дози 5 мг/кг 
маси тіла і на 90-у добу за доз 4 і 5 мг/кг маси тіла.

Перспективи подальших досліджень

Науково-практичний інтерес становить дослі-
дження впливу різних доз піридоксину гідрохлориду 
в раціоні телят молочного періоду вирощування на 
розвиток організму в цілому.
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Activity of indicators of the humoral immunity unit of calves for the action of pyridoxine hydrochloride*
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The article presents the data of the effect of different doses of pyridoxine hydrochloride on the activity of humoral immunity in 
the blood serum of calves of the dairy growing period. The lowest activity of the indicators of humoral immunity was found in the 
serum of calves for the first day of life in all research groups. Exogenous administration of pyridoxine hydrochloride to colostrum and 
milk led to changes in the studied parameters. It was found that the bactericidal activity of serum increases on the 21st day of calf 
life and slightly decreases on the 90th day. The addition of pyridoxine hydrochloride at different doses to the milk leads to a probable 
increase in bactericidal activity of the serum only at doses of 4.0 mg/kg body weight at 60 and 90 days (P<0.05) and 5.0 mg/kg 
body weight from 21 90 days (P<0.05). Serum lysozyme activity increases during ontogeny and under the action of exogenous 
pyridoxine hydrochloride. A significant difference between the lysozyme activity indices of the control and experimental groups was 
established in calves of II, III, IV and V groups on the 60th and 90th day (P<0.05, P<0.01). Complementary activity of serum increases 
during ontogenesis, and additional introduction of pyridoxine hydrochloride has led to its decrease. A significant decrease in the 
complementary activity of serum was detected in calves at doses of 4 mg/kg body weight on the 90th day (P<0.05) and 5 mg/kg body 
weight from 21st to 90th day (P<0.05, P<0.01).
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