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ВПЛИВ ВІТАМІНУ Е, СЕЛЕНУ ТА L-КАРНІТИНУ НА 
МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД КРОВІ КНУРЦІВ НА ТЛІ 

ТРАНСПОРТНОГО СТРЕСУ 
 

Наводяться результати дослідження змін морфологічного складу крові 
стійких до стресу за геном RYR-I хрячків за дії комплексного препарату Е-
селен та L-карнітину на тлі транспортного стресу. Встановлено, що їх 
застосування покращує дихальну функцію крові, змінюючи якісні 
характеристики еритроцитів та прискорює розвиток стадії резистентності 
стрес-синдрому.  
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Вступ. Технологічні стреси у свинарстві є поширеним явищем, що 

негативно впливає на стан здоров’я тварин [1, 2]. Серед них окремо слід 
виділити транспортний, що супроводжується дією значної кількості чинників 
на організм тварин. З метою попередження та ліквідації наслідків стресу у 
свинарстві пропонується використовувати антиоксиданти, зокрема вітамін Е та 
селен [1]. Вказується, що L-карнітин, який стимулює транспорт жирних кислот 
через мембрану мітохондрій, є ефективним засобом профілактики стресового 
стану у поросят-відлучників [3]. Проте даних щодо ефективності цих засобів 
корекції фізіологічного статусу хрячків після їх тривалого транспортування 
бракує. Тому за мету нашої роботи було встановити зміни морфологічного 
складу крові хрячків за дії комплексного селенового та Е-вітамінного препарату 
та L-карнітину. 

Матеріал і методи. Робота виконувалася в ТОВ «Агро-Овен» 
Магдалинівського району Дніпропетровської області та на кафедрі фізіології та 
біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського ДАУ.  

Експериментальні дослідження проводилися на хрячках породи ландрас 
віком 6 місяців та масою тіла 95-100 кг, які були імпортовані до України. Для 
цього за принципом аналогів було сформовано три групи по 5 хрячків у кожній. 
Тварини усіх груп транспортувалися автомобільним транспортом із Угорщини 
в однакових умовах (загальна тривалість перевезення складала 72 години). 
Хрячкам першої групи відразу після постановки тварин на карантин одноразово 
внутрішньом’язово ін’єктували у дозі 2 см3 комплексний препарат Е-селен 
(виробництво «Нита-фарм», Росія), що містить у 1 см3 вітаміну Е – 50 мг, 
селену у вигляді селеніту натрію – 0,5 мг. Тваринам другої групи до складу 
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комбікорму було введено «Карнікінг» (виробництво LAН, Німеччина), що 
містить 50 % L-карнітину, із розрахунку 500 г/т комбікорму. Хрячки третьої 
групи слугували контролем. 

Згідно даних ПЛР-аналізу, тварини усіх груп були домінантними за геном 
RYR-I, тобто стресостійкими. Годівля та утримання тварин усіх груп 
здійснювалися відповідно до встановлених вимог. 

Відбір проб крові для досліджень проводився до вранішньої годівлі із 
яремної вени на 21-у добу після транспортування.  

У крові визначали: кількість еритроцитів та лейкоцитів – у камері Горяєва, 
вміст гемоглобіну – гемоглобінцианідним методом, гематокрит та 
еритроцитарні індекси – загальноприйнятими методами. Підрахунок різних 
форм лейкоцитів здійснювали у мазках крові, пофарбованих за Романовським-
Гімза.  

Отримані дані статистично оброблялися за допомогою пакету прикладних 
програм MS Excel із використанням критерію вірогідності Стьюдента. 

Результати дослідження. На 21-у добу після транспортування тварин 
нами не відзначено вірогідної різниці між кількістю еритроцитів у крові тварин 
дослідних та контрольної груп, хоча спостерігалася схильність до її зменшення 
у хрячків за дії вітаміну Е та селену (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники еритропоезу у кнурців на тлі транспортного стресу за дії 

вітаміну Е, селену та L-карнітину (M±m, n=5) 
група тварин 

Показник 
контрольна  1-а дослідна (вітамін Е 

+ селен) 
2-а дослідна 
(L-карнітин) 

Кількість еритроцитів, Т/л 6,21±0,24 5,38±0,31 6,27±0,29 
Вміст гемоглобіну, г/л 130,84±4,24 124,89±5,84 138,32±5,14 
Гематокрит, % 40,37±0,96 40,07±0,95 40,61±1,59 
Середній об’єм еритроциту, фл 65,09±1,12 75,15±3,83* 65,09±3,11 
Середній вміст гемоглобіну в 
еритроциті, пг 21,08±0,285 23,32±0,90* 22,20±1,21 

Середня концентрація 
гемоглобіну в еритроциті, % 32,40±0,51 31,12±0,79 34,08±0,35* 

Примітка: *- Р≤0,05 у відношенні до контрольної групи 
 
У тварин дослідних груп вміст гемоглобіну в крові вірогідно не 

відрізнявся від показників контрольної групи. Проте, середній об’єм одного 
еритроциту та вміст гемоглобіну в 1 еритроциті були вірогідно більшими у 
хрячків за комплексної дії вітаміну Е та селену (відповідно на 15,5 % і 10,6 % 
відповідно). Такі зміни ми схильні пов’язувати з раціональнішим 
використанням кисню периферійними тканинами на тлі зменшення 
інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, що у свою чергу за принципом 
зворотного зв’язку зумовило зменшення кількості циркулюючих у крові 
еритроцитів та синтез нових клітин зі збільшеним вмістом у них гемоглобіну. 
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Вплив L-карнітину на показники еритропоезу виявився незначним: лише 
середня концентрація гемоглобіну в еритроциті у тварин другої контрольної 
групи перевищувала аналогічний показник у хрячків контрольної групи на 5,2% 
(Р<0,05). Можливо, саме за рахунок цього механізму забезпечується посилення 
транспорту кисню еритроцитами до периферійних тканин за впливу цієї 
вітаміноподібної речовини. 

Зміни кількості лейкоцитів у крові та, особливо, співвідношення різних їх 
форм, є достатньо показовими під час стресів різного генезу [4]. Згідно 
отриманих нами даних (табл. 2), комплексне застосування антиоксидантів та L-
карнітину вірогідно не вплинуло на кількість лейкоцитів у крові тварин. 

Таблиця 2  
Лейкограма крові кнурців на тлі транспортного стресу за дії вітаміну 

Е, селену та L-карнітину (M±m, n=5) 
група тварин 

Показник 
контрольна  1-а дослідна (вітамін Е 

+ селен) 
2-а дослідна 
(L-карнітин) 

Кількість лейкоцитів, Г/л 11,70±0,92 13,16±1,81 13,36±0,32 
% 3,60±0,27 3,80±1,24 3,60±0,91 Еозинофіли Г/л 0,42±0,04 0,43±0,07 0,48±0,12 
% 0,80±0,42 1,80±0,65 2,80±0,65* Паличкоядерні 

нейтрофіли Г/л 0,08±0,04 0,26±0,10 0,40±0,06** 
% 28,00±3,16 38,00±4,60 35,00±4,00 Сегментоядерні 

нейтрофіли Г/л 3,34±0,52 5,15±0,98 4,67±0,53 
% 64,40±3,09 53,60±4,09 56,40±4,18 Лімфоцити Г/л 7,47±0,45 6,94±0,97 7,55±0,65 
% 3,20±0,82 2,80±0,42 2,00±0,61 Моноцити Г/л 0,39±0,12 0,37±0,09 0,27±0,08 

Лімфоцитарний 
індекс  2,36±0,40 1,48±0,33 1,56±0,25 

Примітки: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 у відношенні до контрольної групи 
 
Серед окремих їх форм нами не відзначено суттєвих відмінностей за 

кількістю у крові еозинофілів, лімфоцитів та моноцитів. Поряд із цим, у тварин 
дослідних груп у порівнянні з контрольною спостерігалася достатньо чітко 
виражена тенденція до вищого рівня (у межах фізіологічного) нейтрофільних 
лейкоцитів. Зокрема, кількість паличкоядерних форм (незрілих нейтрофілів) 
була більшою у 3-5 разів (Р<0,01). Напевне, за дії Е-селену та L-карнітину 
стимулюється проліферація нейтрофілів, що позитивно відображається на 
неспецифічній резистентності тварин. 

Середні значення лімфоцитарного індексу, у порівнянні з показниками, 
що наводяться в літературі [4], вказують на розвиток у тварин контрольної 
групи чітко вираженої стадії резистентності. Водночас, за цими ж даними, у 
дослідних тварин показник наближений до стадії мобілізації стрес-синдрому. 
Очевидно, вказані для поросят до 60-добового віку значення не можна в повній 
мірі використовувати для оцінки стадій стресу у молодняку свиней 6-місячного 
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віку. На це вказує і той факт, що у наших попередніх дослідженнях в інтактних 
хрячків-аналогів за віком, породою та масою лімфоцитарний індекс складав 
1,40±0,08, тобто був близьким до показників дослідних груп. На підставі цього 
ми вважаємо, що за дії профілактуючих стрес речовин у хрячків розвивається 
добре виражена стадія резистентності. 

Висновки. На тлі розвитку транспортного стресу у хрячків застосування 
комплексного вітамін Е-селенового препарату та L-карнітину зумовлює 
позитивні зміни в якісних характеристиках еритроцитів, що покращує дихальну 
функцію крові. Зміни співвідношення різних форм лейкоцитів за дії 
протистресових засобів вказують на розвиток стадії резистентності стрес-
синдрому.  
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Summary 

Yefimov V., Kostyushkevich K., Sidlets’ka I. 
INFLUENCE OF THE VITAMIN E, SELENIUM AND L-CARNITIN ON 

MORPHOLOGICAL BLOOD’S COMPONENTS OF BLOOD OF BOAR ON 
BACKGROUND OF THE TRANSPORT STRESS 

It is investigated of the change the morphological blood’s components of boar 
stress-resistances on gene RYR-I under influence of the complex preparation Е-
selenium and L-carnitin on background of the transport stress. Their using perfects 
respiratory function of blood, changing qualitative features red corpuscles and 
accelerates development to stage resistance of stress-syndrome is observed. 

Key words: vitamin Е, selenium, L-carnitin, boar, transport stress, red 
corpuscles, leukocytes. 
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