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Наведено дані про вплив біологічно-активної добавки «Гумілід» на показники Т-

клітинного імунітету поросят у період до та після відлучення їх від свиноматок. 
Встановлено позитивний вплив кормової добавки «Гумілід» та «Гумілід» у комплексі з 
мікроелементами (друга та третя дослідні групи) на кількість Т-лімфоцитів у крові 
поросят. Вказані зміни відбувалися за рахунок збільшення малорецепторної субпопуляції Т-
лімфоцитів. 

 
Імунодефіцити виникають при порушенні взаємозв’язку організму з умовами 

утримання і годівлі, що часто призводить до зниження природної резистентності у 
високопродуктивних тварин і новонародженого молодняку, і є причиною виникнення у них 
масових захворювань [1, 2]. Вирощуючи тварин у господарствах, слід орієнтуватися не лише 
на підвищення їх продуктивних якостей, але і на стан природної стійкості до захворювань і 
адаптивної здатності організму тварин до нових технологічних вимог. 

Питання імунобіологічної реактивності організму займає важливе місце у проблемі, 
пов’язаній з вивченням природної резистентності, яка є виявом взаємодії організму з 
умовами навколишнього середовища, які постійно змінюються. На жаль, активний захист 
молодняку за участю механізмів природної резистентності часто є недостатньо ефективним 
внаслідок поширених метаболічних порушень, серед яких важливе місце займає дисбаланс 
окислювально-антиоксидантної та інших систем.Для забезпечення високої імунобіологічної 
реактивності необхідно створити оптимальні умови вирощування свиней, насамперед їх 
годівлі і утримання [3, 4]. 

У зв’язку з цим, провели дослідження впливу біологічно-активної добавки «Гумілід», 
як самої, так і у комплексі з мікроелементами на Т-клітинний імунітет поросят у критичний 
період відлучення їх від свиноматок та переведення на нові умови утримання та годівлі. 
Біологічно активна кормова добавка «Гумілід» (ТУ У 15.7-00493675-004:2009) розроблена в 
науково-дослідній лабораторії з гумінових речовин ім. проф. Л. А. Христєвої ДДАУ. 
Це добавка гумінової природи, отримана шляхом двоступінчастого кислотно-лужного 
гідролізу торфу [5–7]. 

Матеріали і методи. Дослідження були проведені на поросятах великої білої породи. 
Починаючи з 35-добового віку за принципом аналогів було сформовано 4 групи поросят — 
контрольна і 3 дослідні по 8–10 голів у кожній, живою масою 6–7 кг. Відлучення поросят від 
свиноматок проводили в 45-добовому віці. Годівля проводилась стандартним раціоном 
вволю, з вільним доступом до кормів і води.  

Поросятам 1-ої дослідної групи (Д1) починаючи з 35- і до 56-добового віку (21 доба) 
до раціону додавали сульфати заліза (0,24 г), міді (60 мг), цинку (160 мг) та селеніт натрію 
(0,4 мг) на 1 кг корму. Поросятам 2-ої дослідної групи (Д2) починаючи з 35-добового віку 21 
добу до корму додавали таку ж кількість мікроелементів, як тваринам 1-ої групи і таку ж 
кількість «Гуміліду», як тваринам 3-ої групи. Поросятам 3-ої дослідної групи (Д3) починаючи 
з 35-добового віку 21 добу до корму додавали 1 % р-н біологічно активної кормової добавки 
«Гумілід» з розрахунку 0,5 мл/кг живої маси. Контрольна група поросят (К) отримувала 
стандартний раціон без добавок.  



Матеріалом для дослідження служила кров поросят усіх груп, отримана з передньої 
порожнистої вени в 35-добовому віці (10 діб до відлучення) і на 3-ю, 12-у (під час 
згодовування добавок) та 27-у добу після відлучення та переведення поросят в нові 
приміщення (період післядії).  

У цільній крові визначали відносну кількість Т-лімфоцитів і їх субпопуляцій методом 
розеткоутворення [8]. 

Результати й обговорення. Лімфоцити — головні імунокомпетентні клітини вищих 
тварин. Вони є носіями імунологічної пам’яті і попередниками антитілоутворюючих клітин. 
Лімфоцити, особливо їх Т- і В-популяції виконують головну роль в захисних функціях 
організму. Здатність організму відповідати практично на будь-який антиген забезпечується 
наявністю великого числа різних популяцій лімфоцитів, кожна з яких має специфічні 
рецептори для певних антигенів.  

Таблиця  
Показники Т- клітинного імунітету поросят (M±m; n=3) 

 
Показники Група 

тварин 
Доби до та після відлучення 

10 3 12 27 

Загальні Т-
лімфоцити 
(Е – РУЛ ) 

3-5 

К 
Д1 
Д2 
Д3 

26,00±1,15 
28,00±1,53 
23,67±2,33 

20,67±1,45* 

20,33±2,33 
21,33±1,53 
24,33±2,83 
25,33±1,86 

19,67±0,88 
21,00±1,73 
20,33±1,86 
22,00±1,53 

19,00 ±1,53 
21,67±1,86 

30,67±3,05* 
23,00±2,73 

 
6–10 

 

К 
Д1 
Д2 
Д3 

12,00±1,53 
13,00±0,58 
13,00±1,52 
16,00±1,00 

10,00±1,15 
8,00±0,58 
8,00±1,15 
7,00±1,52 

6,00±0,58 
8,67±0,88 
8,33±0,33 

9,00±1,15* 

9,67±0,88 
7,67±0,33 
8,00±1,15 
9,67±0,88 

 
«Морула» 

К 
Д1 
Д2 
Д3 

2,33±0,88 
2,33±0,88 

1,67 
3,33±1,20 

1,00 
0,67 

1,00±0,33 
1,67 

1,33 
1,33±0,33 

1,00 
1,33 

1,33 
2,00±0,58 

- 
2,33±0,88 

 
% 

К 
Д1 
Д2 
Д3 

40,33±3,18 
43,33±1,76 
38,33±0,88 
40,00±1,73 

31,33±3,18 
30,00±1,73 
33,00±3,38 
34,00±2,52 

27,00±1,73 
31,00±1,53 
29,67±2,33 
32,33±2,18 

30,00±1,73 
31,33±2,33 

38,67±1,53** 
35,00±3,05 

 
Активні Т-
лімфоцити 
 (Еа -РУЛ) 

3–5 

К 
Д1 
Д2 
Д3 

21,33±0,88 
19,00±0,58 
19,33±1,76 
20,33±0,88 

14,67±1,20 
19,67±0,88* 
17,67±1,76 
18,33±1,86 

17,67±1,45 
19,33±1,76 
20,33±1,86 
15,00±1,53 

16,67±1,20 
17,00±1,53 
19,33±1,45 

22,33±1,85* 
 

6–10 
К 
Д1 
Д2 
Д3 

9,33±0,88 
9,67±0,88 
7,67±0,33 
9,67±1,18 

6,67±1,20 
3,67±0,88 
3,67±1,76 

3,00±1,00* 

5,00±1,15 
5,00±0,58 
6,33±0,58 
3,67±0,88 

8,33±0,33 
7,67±0,33 
7,00±1,15 
8,67±1,20 

 
«Морула» 

К 
Д1 
Д2 
Д3 

3,67±0,88 
2,00 

2,00±0,58 
2,67±1,20 

0,67 
0,67 
1,00 
0,67 

1,67 
- 
- 

2,00±0,58 

1,00 
0,67 

- 
1,00±0,33 

% К 
Д1 
Д2 
Д3 

34,33±0,88 
30,67±1,76 
29,00±1,15 
32,67±2,73 

22,00±3,05 
24,00 ±1,73 
22,33±2,83 
22,00±2,08 

24,33±1,15 
24,33±2,33 
26,67±1,45 
20,67±1,76 

26,00±2,00 
25,33±1,45 
26,33±1,76 
32,00±2,00 

 
Примітка: * — вірогідність відмінностей у значеннях показників між контрольною та дослідними 

групами тварин (*–*** р<0,05–р<0,001) 
 
Відомо, що головним функціональним чинником імунітету є Т-лімфоцити, клітинні 

мембрани яких є носіями рецепторів для зв’язування гетерогенних еритроцитів. Результати 
наших досліджень, як видно з таблиці, показали, що згодовування поросятам «Гуміліду» та 



мікроелементів впливає на стан рецепторного апарату Т-лімфоцитів, що вказує на 
підвищення їх функціональної активності. Зокрема, слід відмітити достовірне зростання у 
тварин другої дослідної групи числа загальних Т-розеткоутворюючих лімфоцитів (Е-РУЛ) на 
27 добу після відлучення (р<0,01) у порівнянні з контрольною групою тварин.  

Нами відмічено деякий вплив на функціональну активність загальних Т-
розеткоутворюючих лімфоцитів, про що може свідчити вірогідне збільшення клітин із 
низькою щільністю рецепторів у тварин другої дослідної групи на 27 добу після відлучення в 
1,3 раза (р<0,05) на відміну від тварин першої та третьої дослідних груп.  

Ймовірно мікроелементи у комплексі з «Гумілідом» сприяли появі на поверхні Т-
лімфоцитів більшої кількості рецепторів здатних взаємодіяти з більшим числом антигенних 
детермінант. Ці дані узгоджуються з літературними про те, що мікроелементи Cu, Zn, Co та I 
мають позитивний вплив на клітинний імунітет поросят.  

 
В И С Н О В К И 

 
Як показують результати досліджень, введення поросятам дослідних груп кормової 

добавки «Гумілід»та «Гумілід» у комплексі з мікроелементами (друга та третя дослідні 
групи) призводить до збільшення в їх крові відносної кількості Т-лімфоцитів (загальних та 
активних). Вказані зміни в основному відбувалися за рахунок збільшення малорецепторної 
субпопуляції Т-лімфоцитів. 

Перспективи подальших досліджень. Дослідження будуть стосуватися вивчення 
впливу даної біологічно-активної добавки на ряд імунологічних показників, що дасть 
можливість більш повно оцінити стан імунної системи після застосування даного препарату. 

 
T-CELL IMMUNITY EXPONENTS OF PIGLETS UNDER CONDITIONS  

OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES 
 

N. O. Salyha, O. M. Buchko, O. Z.Svarchevska, I. Ya. Maksimovich 
 

S U M M A R Y 
 

The data on the impact of biologically active additive «Humilid» for exponents of T-cell 
immunity to the piglets during and after weaning them from sows. Found positive effects feed 
additive «Humilid» and «Humilid» in combination with trace elements (second and third 
experimental group) by the number of — lymphocytes in the blood of piglets. These changes were 
due to the increase of T lymphocytes with a low density of receptors 

 
ПОКАЗАТЕЛИ Т-КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА ПОРОСЯТ ПРИ УСЛОВИИ 

ВВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ  
 

Н. О. Салыга, О. М. Бучко, О. З. Сварчевская, И. Я. Максимович 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 
Приведены данные о влиянии биологически активной добавки «Гумилид» на 

показатели Т-клеточного иммунитета поросят в период до и после отъема их от свиноматок. 
Установлено положительное влияние кормовой добавки «Гумилид» и «Гумилид» в 
комплексе с микроэлементами (вторая и третья опытные группы) на количество Т-
лимфоцитов в крови поросят. Указанные изменения происходили за счет увеличения Т-
лимфоцитов с низкой плотностью рецепторов. 
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