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У сучасних умовах інтенсивного вирощування свиней їх організм зазнає впливу низки негативних 
чинників, що призводить до розвитку стрес-реакції в їхньому організмі. У результаті цього посилюється 
ліпопероксидація, а підвищення функціональної активності вісі гіпоталамус–гіпофіз–наднирники призводить 
до зростання інкреції глюкортикоїдів і зниження рівня природної резистентності та специфічної реактивності 
організму. У літературі вказується, що оптимальна відповідь Т- і В-лімфоцитів у щурів на мітогенне подразнення 
корелює з рівнем вітаміну E в плазмі (A. Bendich et al., 1986). В експериментах, спрямованих на вивчення впливу 
вітаміну E і селену на рівень гуморальної відповіді відлучених поросят на еритроцити барана, було встановлено, 
що обидва фактори живлення як окремо, так і сукупно посилюють імунну відповідь (M. A. Peplowski et al., 1980). 
Застосування препарату «E-селен» збільшує кількість Т- і В-лімфоцитів у крові свиней (А. А. Сурков, 2007).

Метою роботи було встановити вплив внутрішньом’язового введення препарату «E-селен» на рівень 
вітаміну E в сироватці крові свиней та стан їх специфічної реактивності.

Робота виконувалась у сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю (СТОВ) 
«Агрофірма «Вільне-2002» Новомосковського району Дніпропетровської області, а її лабораторний етап — 
в НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського ДАЕУ. Для цього було сфор-
мовано 2 групи (контрольну і дослідну) помісних поросят 10-добового віку за принципом аналогічних груп 
по 10 тварин у кожній. Поросятам дослідної групи у віці 10-ти і 42-х діб з метою профілактики E-гіповітамінозу 
внутрішньом’язово вводили препарат «E-селен» (виробництво «Нитафарм», Російська Федерація) у дозі 0,2 мл 
на 10 кг маси тіла. У тварин обох груп відбирали кров для визначення вмісту вітамінів A і E у сироватці крові 
на 3-тю добу після відлучення, а також у 42-добовому і 110-добовому віці.

Оцінку стану специфічної реактивності визначали за вмістом IgG до збудника цирковірусної інфекції 
II типу. Для цього тваринам у 21-добовому віці вводили вакцину «Інгельвак ЦиркоФлекс» (США) у дозі 1 мл 
внутрішньом’язово. Рівень антитіл визначали на 110-ту добу життя методом ІФА за допомогою тест-системи 
«AniGen PCV 2 Ab ELISA» (виробництво «BioTone Inc.», Корея) на імуноферментному аналізаторі «Bio Tek 
ELx800» (США) та виражали у вигляді коефіцієнту S/P. Отримані результати статистично опрацьовували з ви-
кори станням програми MS Excel’2007.

Результати досліджень свідчать, що вміст токоферолу в сироватці крові поросят через 21 добу після 
введення препарату був вірогідно вищим на 10,6 % (P<0,05) порівняно з контрольним показником. 
Проте вже через 10 діб після цього концентрація вітаміну E в сироватці крові поросят обох груп була 
суттєво нижчою і не дуже відрізнялася. Зокрема, впродовж перших двох тижнів дорощування у тварин обох 
груп рівень токоферолу зменшувався майже в 3 рази. Напевне, саме в ранній період дорощування відбувається 
інтенсивне використання α-токоферолу в процесах знешкодження продуктів перекисного окиснення ліпідів, 
внаслідок чого вичерпуються його запаси в депо. Подібні результати, які вказують на значне зниження рівню 
вітаміну E в сироватці крові поросят у перші тижні після відлучення, були отримані нами раніше (В. Г. Єфімов 
і Д. М. Софонова, 2014).

У подальшому спостерігається відновлення концентрації вітаміну E на 110 добу життя. Зокрема, 
у порів нянні з другим тижнем дорощування його концентрація зросла в 2,6 разу у дослідних тварин та 
в 1,61 разу — у контрольних. Нами також встановлено, що за вмістом токоферолу дослідні поросята 
переважали своїх контрольних аналогів на 58,4 % (P<0,001).

Попереднє застосування препарату «E-селен» стимулює утворення IgG після введення вакцини, а рі-
вень їх у сироватці крові на 110-у добу життя (через 90 діб після імунізації) у тварин дослідної групи 
є віро гідно вищим на 70,6 % (P<0,001). Це забезпечує вищий рівень специфічного імунного захисту свиней 
від збудника інфекції, про що свідчить відсутність клінічних ознак цирковірусасоційованих синдромів у тва-
рин обох груп.

Отож, дворазове внутрішньом’язове введення препарату «E-селен» поросятам в дозі 0,2 мл на 10 кг маси 
у 10- та 42-денному віці призводить до зростання вмісту вітаміну E в сироватці крові на 31-у і 110-у добу життя. 
Це супроводжується підвищенням рівня специфічної реактивності свиней, на що вказує зростання концентрації 
поствакцинальних IgG до збудника цирковірусної інфекції свиней.


