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Відлучення поросят від свиноматок є 

потужним стресовим чинником, що 
призводить до посилення процесів 
пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), 
зниження імунного потенціалу і 
антиоксидантного захисту у поросят. 
З метою нормалізації процесів ПОЛ та 
підвищення системи антиоксидантного 
захисту (САЗ) тварин у ветеринарній медицині 
застосовують природні антиоксиданти — 
вітаміни, мікроелементи, амінокислоти. 
Проте, застосування їх у вигляді звичайних 
форм має суттєвий недолік — вони швидко 
метаболізуються і виводяться з організму.  

Мета роботи полягала у з’ясуванні 
впливу вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і Цинку у 
формі ліпосомальної емульсії на активність 
ферментів САЗ, вміст продуктів ПОЛ та 
продуктивність поросят при відлученні їх від 
свиноматок. Дослідження проведено на 
поросятах великої білої породи, яким за 2 доби 

до відлучення парентерально вводили 
досліджувані компоненти у формі 
ліпосомальної емульсії, дозою 0,1 мл/кг маси 
тіла. Встановлено, що введення поросятам 
вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і Цинку 
призводить до зниження вмісту гідроперекисів 
ліпідів і ТБК-активних продуктів у плазмі крові 
поросят на 10-ту добу після відлучення. 
При цьому у плазмі крові поросят на 5-ту добу 
після відлучення зростала 
глутатіонпероксидазна активність, а в 
еритроцитах крові підвищувалась 
супероксиддисмутазна і каталазна активність 
та збільшувався вміст відновленого 
глутатіону. Середньодобові прирости маси 
тіла поросят дослідної групи за дії 
досліджуваних чинників були на 16,6 % 
більшими, ніж у тварин контрольної групи. 
Отримані результати показали ефективність 
застосування вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і 
Цинку у формі ліпосомальної емульсії з метою 
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нормалізації системи антиоксидантного 
захисту та підвищення продуктивності 
поросят. 

 
Ключові слова: ПОРОСЯТА, 

КРОВ, ВІДЛУЧЕННЯ, 

ЛІПОСОМАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ, 
ЖИРОРОЗЧИННІ ВІТАМІНИ А, D3, Е, L-
АРГІНІН, ЦИНК, АНТИОКСИДАНТНА 
СИСТЕМА, ПРОДУКТИ ПОЛ, 
ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 
STATE OF SYSTEM OF ANTIOXIDANT DEFENCE AND PRODUCTIVITY OF PIGLETS 
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Weaning piglets from sows is a powerful 

stress factor that increases lipid peroxidation, 
decreases immune potential and antioxidant 
defence of piglets. In order to normalize processes 
of lipid peroxidation and to increase the system of 
antioxidant defence of animal natural antioxidants 
are used in veterinary medicine — vitamins, 
minerals, amino acids. However, their used as 
conventional forms has a significant drawback — 
they are rapidly metabolized and excreted from an 
organism.  

The aim of the work was to determine the 
influence of vitamins A, D3, E, L-arginine and zinc 
in the form of liposomal emulsion on activity of 
enzymes of antioxidant system, content of products 
of lipid peroxidation and the productivity of piglets 
after weaning from sows. The experiments was 
conducted on piglets of large white breed, which 2 
days before weaning parenterally injected of 
investigated components in form liposomal 
emulsion, by a dose 0,1 ml/kg of body weight. It is 
set that introduction of vitamins A, D3, E, l-
arginine and zinc in the blood of piglets on the 

10th day after weaning decreased content of lipid 
hydroperoxides and TBA-active products. Thus in 
plasma of blood on 5th days after weaning 
increased the activity of glutathione peroxidase, 
and in the erythrocytes activity of superoxide 
dismutase and catalase and increased the content 
of reduced glutathione. Average daily body weight 
growth increases in piglets of experimental group 
for the actions of the probed factors were on 16,6 
% more than in piglets of the control group. The 
data obtained suggest efficiency of application of 
vitamins A, D3, E, l-arginine and zinc in form 
liposomal emulsion with in order of normalization 
of the system of antioxidant defence and increase 
of the productivity of piglets. 
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Отьем поросят от свиноматок 

сильный стресс-фактор, который приводит к 
усилению процессов пероксидного окисления 
липидов (ПОЛ), снижению иммунного 

потенциала и антиоксидантной защиты у 
поросят. С целью нормализации процессов 
ПОЛ и повышения системы антиоксидантной 
защиты (САЗ) животных в ветеринарной 
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медицине используют природные 
антиоксиданты — витамины, 
микроэлементы, аминокислоты. Однако, 
использование их в виде обычных форм имеет 
существенный недостаток — они быстро 
метаболизируются и выводятся из организма.  

Целью работы было выяснение влияния 
витаминов А, D3, Е, L-аргинина и Цинка в 
форме липосомальной эмульсии на активность 
ферментов САЗ, концентрацию продуктов 
ПОЛ и продуктивность поросят при отьеме их 
от свиноматок. Исследования проведены на 
поросятах крупной белой породы, которым за 
2-е суток до отьема парентерально вводили 
исследуемые компоненты в форме 
липосомальной эмульсии в дозе 0,1 мл/кг массы 
тела. Установленно, что введение поросятам 
витаминов А, D3, Е, L-аргинина и Цинка 
приводит к снижению в плазме крови 
концентрация гидроперекисей липидов и ТБК-
активных продуктов на 10-е сутки после 
отьема. При этом в плазме крови поросят на 
5-е сутки после отьема увеличивалась 
глутатионпероксидазная, 
супероксиддисмутазная и каталазная 
активности и увеличивалась концентрация 
восстановленного глутатиона. 
Среднесуточные приросты массы тела у 
поросят опытной группы при действии 
исследуемых компонентов были на 16,62 % 
большими, нежели у поросят контрольной 
группы. Полученные результаты показали 
эффективность использования витаминов А, 
D3, Е, L-аргинина и Цинка в форме 
липосомальной эмульсии с целью нормализации 
системы антиоксидантной защиты и 
повышения продуктивности поросят. 
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Відлучення поросят від свиноматок 

є сильним стрес-фактором для організму, 
що спричиняє активацію процесів ПОЛ. 
При цьому в організмі тварин відбувається 
накопичення активних кисневих 
метаболітів і ліпідних гідропероксидів, які 
не лише пошкоджують мембрани клітин, 

але й порушують процеси біосинтезу 
протеїнів, нуклеїнових кислот, АТФ, 
викликають гемоліз еритроцитів [10, 12]. 
Процеси пероксидного окиснення ліпідів 
відіграють важливу роль у нормальному 
функціонуванні клітин. Підвищення 
процесів ПОЛ є індикатором реакції 
організму у відповідь на дію абіотичних і 
біотичних факторів довкілля, у тому числі 
на негативний вплив іонізуючого 
випромінювання, стресу, різкої зміни 
температурного режиму тощо [3]. 
Порушення прооксидантно-оксидантної 
рівноваги в організмі за дії стресу є 
особливо актуальною проблемою у 
свинарстві, оскільки за цих умов 
знижується стійкість тварин до шлунково-
кишкових та респіраторних захворювань, а 
також імунобіологічна реактивність й 
інтенсивність перебігу метаболічних 
процесів, що призводить до послаблення 
захисних сил організму. 

Життєздатність поросят значною 
мірою залежить від забезпечення їх 
жиророзчинними вітамінами А, D3, Е, 
Цинком і амінокислотами, зокрема 
аргініном. Вітаміни А та Е належать до 
неензимної ланки антиоксидантного 
захисту. Вони беруть участь у регуляції 
процесів ПОЛ, знешкодженні вільних 
радикалів у ліпідній структурі клітинних 
мембран, впливають на нормалізацію 
фізіологічних функцій і біохімічних 
процесів в організмі [6]. На сьогодні Цинк 
переважно пов’язують з його значенням у 
синтезі протеїнів та ензимів, а також 
властивістю стимулювати ріст і розвиток 
тварин. Цинк бере участь у 
нейрогуморальних і клітинно-
молекулярних механізмах розвитку 
загального адаптаційного синдрому за дії 
екстремальних факторів [5]. Його 
застосування дозволяє знизити вміст 
гідропероксидів ліпідів в організмі 
сільськогосподарських тварин і суттєво 
підвищити супероксиддисмутазну та 
глутатіонпероксидазну активність [9, 11]. 
L-аргінін є джерелом утворення оксиду 
азоту (NO), який обмежує деструктивний 
вплив стресу, шляхом зменшення активації 
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вільнорадикального окиснення, за рахунок 
підвищення активності антиоксидантних 
ферментів [14]. Незважаючи на низку 
позитивних антиоксидантних властивостей 
вітамінів А, D3, Е, Цинку та L-аргініну, 
існує й суттєвий недолік зазначених 
компонентів — у вигляді звичайних форм 
вони швидко виводяться з організму і 
виявляють свою дію короткий час. 

У зв’язку із цим важливим у 
науково-практичному плані є розробка та 
впровадження у практику ветеринарної 
медицини нових лікарських препаратів, які 
б не лише нівелювали негативну дію 
стресу, але й забезпечували стійкий 
тривалий ефект. З огляду на це 
перспективним є застосування 
ліпосомальних форм препаратів. 
Специфічна структура та фармакологічні 
якості ліпосом, здатність утримувати у 
водній і жировій фазі різні речовини, 
виділяють їх як ефективних носіїв 
лікарських субстанцій, а їх біологічна 
сумісність із клітиною забезпечує кращий 
контакт між діючою речовиною та 
клітинними мембранами [2]. Препарати у 
формі ліпосомальних емульсій довше 
залишаються стабільними, володіють 
пролонгованою дією і здатні до 
поступового вивільнення діючих речовин 
[7]. 

Враховуючи вищесказане, мета 
роботи полягала у з’ясуванні впливу 
вітамінів А, D3, Е, Цинку та L-аргініну у 
формі ліпосомальної емульсії на вміст 
продуктів ПОЛ, активність ензимів АОС та 
продуктивність поросят при відлученні від 
свиноматок. 

 
Матеріали і методи  
 
Дослідження проведено в одному із 

фермерських господарств Львівської 
області на двох групах поросят великої 
білої породи. Поросятам контрольної групи 
за 2 доби до відлучення, яке проводили у 
60-добовому віці, вводили ізотонічний 
розчин NaCl, тваринам дослідної групи — 
вітаміни А, D3, Е, L-аргінін та Цинк у 
формі ліпосомальної емульсії. Препарати 

вводили одноразово внурішньо ’язово, 
дозою 0,1 мл/кг аси тіла. Для досліджень 
у порос  брал  кров з краніальної 
порожнистої вени: перший раз (І) за 2 доби 
до відлучення, (ІІ) — на 1-, (ІІІ) — на 5- і 
(ІV) — 10-ту добу після відлучення від 
свиноматок. У крові визначали 
глутатіонпероксидазну (Моин В. М., 1986), 
супероксиддисмутазну (Чевари С. с соавт., 
1991) та каталазну (Королюк М. А. с соавт., 
1988) активності, вміст відновленого 
глутатіону (Батлер Є. с соавт., 1963), ТБК-
активних продуктів (Коробейникова С. Н., 
1989) і гідроперекисів ліпідів 
(Мирончик В. В., 1998). Упродовж усього 
періоду досліджень контролювали 
клінічний стан і збереженість поросят, 
зважування проводили на початку та у 
кінці досліджень. Статистична обробка 
результатів здійснювалась 
загальноприйнятими методами за 
допомогою комп’ютерних програм 
Microsoft Excel. 

м
 м
ят и   

 
Результати й обговорення 
 
Результати проведених досліджень 

показали (табл. 1), що відлучення поросят 
призводить до зростання продуктів ПОЛ в 
їхньому організмі. Про що свідчить 
більший вміст гідроперекисів ліпідів та 
ТБК-активних продуктів у плазмі крові 
поросят контрольної групи на 5- і 10-ту 
добу після відлучення (р<0,05–0,01). 
Відомо, що активація ПОЛ 
супроводжується утворенням токсичних 
продуктів, у результаті чого порушується 
перебіг метаболічних процесів, 
відбувається пошкодження клітинних 
мембран активними формами кисню [1, 4]. 
Первинні продукти ПОЛ — гідроперекиси 
ліпідів є нестійкими сполуками, що 
розкладаються з утворенням вторинних 
продуктів, зокрема ТБК-активних 
продуктів. 

Введення поросятам дослідної групи 
за дві доби до відлучення комплексного 
ліпосомального препарату на основі 
жиророзчинних вітамінів А, D3, Е, L-
аргініну та Цинку сприяє зниженню у крові 
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концентрації проміжних і кінцевих 
продуктів ПОЛ. Так, вміст гідроперекисів 
ліпідів та концентрація ТБК-активних 
продуктів у плазмі крові поросят дослідної 
групи на 10-ту добу після відлучення від 
свиноматок були відповідно на 
17,37 (р<0,05) і 10,52 %(р<0,05) меншими, 
ніж у тварин контрольної групи. Отримані 

результати досліджень свідчать про 
інгібуючий вплив вітамінів А, D3, Е, L-
аргініну та Цинку на інтенсивність ПОЛ в 
організмі поросят дослідної групи, а 
вірогідно нижчий вміст продуктів ПОЛ на 
10-ту добу після відлучення вказує на 
пролонгованість дії компонентів препарату. 

Таблиця 1 
Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят (Мm, n=5) 

 
Періоди досліджень 

Показники 
Групи 
тварин І ІІ ІІІ ІV 

к 0,9350,038 0,9650,023 1,0480,029° Гідроперекиси 
ліпідів, ОдЕ/мл д 

0,8990,038 
0,8980,007 0,9210,019 0,8660,032* 

к 4,7540,242 5,0300,062°° 5,0840,118° ТБК-активні продукти, 
нмоль/мл д 

4,4690,103 
4,6380,064 4,9590,039 4,5490,133* 

 
Примітка: у таблицях різниці вірогідні щодо тварин контрольної групи: * –– р<0,05, ** –– р<0,01; 

щодо періоду перед відлученням: ° –– р<0,05, °° –– р<0,01, °°° –– р<0,001 
 
Коригувальний вплив 

досліджуваного препарату на процеси ПОЛ 
в організмі поросят дослідної групи можна 
пояснити комплексною адитивною дією 
жиророзчинних вітамінів, L-аргініну та 
Цинку на активність системи 
антиоксидантного захисту. Про що вказує 
(табл. 2) вища глутатіопероксидазна 

(р<0,05), супероксиддисмутазна (р<0,05) і 
каталазна (р<0,01) активності у крові 
поросят на 5-ту добу після відлучення від 
свиноматок. Крім цього, у вказаний період 
досліджень виявлено більший вміст 
відновленого глутатіону в еритроцитах 
крові поросят дослідної групи (р<0,05), 
порівняно до контролю. 

 
Таблиця 2 

Активність САЗ та вміст відновленого глутатіону у крові поросят (Мm, n=5) 
 

Періоди досліджень Показники Групи 
тварин І ІІ ІІІ ІV 

плазма 
к 0,5360,033 0,5790,021 0,6380,028 Активність ГП, нмоль 

GSH/хв мг білка д 
0,6130,043 

0,5990,024 0,6520,024* 0,6570,027 
еритроцити 

к 49,761,31 51,402,42 54,392,08 Активність ГП, нмоль 
GSH/хв мг білка д 

53,712,23 
51,992,27 55,242,46 56,282,84 

к 22,361,49 17,651,44° 18,132,01° Активність СОД,  
ум. од./хв мг білка д 

28,111,85 
23,372,65 23,460,67* 23,041,93 

к 1,2990,058 1,2900,061 1,3130,104 Активність каталази,  
мМоль/хв мг білка д 

1,5440,116 
1,2330,026 1,5900,021** 1,4140,072 

к 1,280,15° 1,290,11° 1,720,16 Відновлений 
глутатіон, мкмоль/мл д 

1,790,18 
1,490,14 1,730,16* 1,810,11 

 
Отримані результати узгоджуються 

із наявними у літературі даними, щодо 
вищої глутатіонпероксидазної і каталазної 
активностей та більшого вмісту 
відновленого глутатіону у свиней, яким у 

складі раціону згодовували незамінимі 
амінокислоти [13]. Поряд із цим 
незамінима амінокислота — аргінін 
виступає донатором оксиду азоту, який, 
лімітуючи ключові ланки стрес-реакції, 
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посилює захисні системи організму. 
Наявність Цинку у складі ліпосомального 
препарату обумовлює вищу активність 
СОД в еритроцитах поросят дослідної 
групи, адже відомо, що серед трьох типів 
СОД в еукаріот вона представлена Сu, Zn-
вмісною формою, тобто Цинк необхідний 
для прояву функціональної активності 
цього ензиму [8].  

Отже, введення поросятам вітамінів 
А, D3, Е, L-аргініну та Цинку у формі 
ліпосомальної емульсії спричиняє 
підвищення активності ензимів 
антиоксидантної системи захисту та 
зниження вмісту продуктів ПОЛ, що за 
умов стресу-відлучення від свиноматок 
позитивно впливає на ріст поросят. 

Прирости маси тіла поросят дослідної 
групи в кінці досліду виявилися на 16,62 % 
вищими, ніж у тварин контрольної групи 
(табл. 3). При цьому середньодобові 
прирости маси тіла поросят цієї групи, 
порівняно із контролем були більшими на 
16,67 %.  

У цілому проведені дослідження 
показали, що парентеральне введення 
поросятам жиророзчинних вітамінів А, D3, 
Е, L-аргініну та Цинку у складі 
комплексного ліпосомального препарату 
виявляє нормалізуючий вплив на процеси 
ПОЛ, активує систему антиоксидантного 
захисту, збільшує середньодобові прирости 
маси поросят за умов інгібуючого впливу 
на їх організм стресу-відлучення.

 
Таблиця 3 

Показники продуктивності поросят (Мm, n=9) 
 

Групи тварин 
Показники 

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 за період досліду, кг 3,670,47 4,280,42 
Середньодобовий приріст, кг 0,2820,036 0,3290,032 
Збереженість поросят, % 100 100 

 
Висновки 
 
1. Відлучення поросят від 

свиноматок спричиняє збільшення у крові 
вмісту гідроперекисів ліпідів та ТБК-
активних продуктів (р<0,05–0,01) і 
зменшення вмісту відновленого глутатіону 
(р<0,05) та супероксиддисмутазної 
активності (р<0,05). 

2. Введення поросятам перед 
відлученням від свиноматок 
жиророзчинних вітамінів А, D3, Е, L-
аргініну та Цинку у формі ліпосомальної 
емульсії призводить до зниження вмісту 
гідроперекисів ліпідів (р<0,05) і ТБК-
активних продуктів (р<0,05) у крові 
поросят на 10-ту добу після відлучення. 
При цьому виявлено підвищення 
глутаніонпероксидазної, 
супероксиддисмутазної і каталазної 
активностей (р<0,05–0,01) та збільшення  

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

3. Констатовано, що маса тіла та 
середньодобові прирости у тварин 
дослідної групи були відповідно на 16,62 і 
16,67 % більшими, ніж у контролі. 

Перспективи подальших 
досліджень. Дослідження впливу вітамінів 
А, D3, Е, L-аргініну та Цинку на 
метаболічний профіль крові поросят. 
З’ясування впливу вказаних чинників у 
формі ліпосомальної емульсії на систему 
оксиду азоту, жировий, вітамінний та 
мінеральний обміни, а також на показники 
клітинної та гуморальної ланки імунітету в 
організмі поросят.  
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