
Постановка проблеми. Серед біологічно 
активних речовин в раціонах свиней значна 
роль належить вітамінам, зокрема, ретинолу. 
Свині, в силу своїх біологічних особливостей: 
високої плодючості, короткого періоду супо-
росності, інтенсивного росту молодняку, дуже 
чутливі до нестачі вітаміну А [1]. Особливо це 
відноситься до раннього періоду життя тва-
рин, тому що у молодняку ознаки недостатно-
сті А-вітамінного живлення виявляються рані-
ше, ніж у повновікових тварин, внаслідок ма-
лих запасів вітаміну в організмі [2, 3]. Все ви-
щесказане свідчить про те, що фізіологічна 
потреба свиней в ретинолі, особливо на ранніх 
етапах онтогенезу, не завжди може бути забез-
печена за рахунок раціонів годівлі.  

Відомо, що в останній місяць поросності в 
організмі свиноматок посилюються процеси 
пероксидного окиснення ліпідів, що призво-
дить до накопичення вільних радикалів, які 
здійснюють деструктивний вплив на мембрани 
клітин. Додавання вітаміну А сприяє підви-
щенню продуктивності тварин, народженню 
здорового приплоду, нормалізує морфологічні 
та біохімічні показники крові, впливає на фор-
мування неспецифічного імунітету у тварин 
[4, 5]. 

З метою нормалізації метаболічних проце-
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сів в організмі свиноматок, підвищення їх ре-
зистентності та продуктивності, а також підви-
щення рівня вітамінів у поросят у тваринницт-
ві застосовують вітаміни, зокрема, у формі ма-
сляних розчинів. 

Метою нашої роботи було вивчити вплив 
різних доз масляного розчину ретинолу ацета-
ту за його парентерального введення на вміст 
вітамінів А і Е в сироватці крові свиноматок і 
отриманих від них поросят.  

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-
ня проводили на базі АФ “Вільне-2002” Дніп-
ропетровської області на помісних свиномат-
ках, які були розділені за принципом аналогів 
на контрольну та три дослідні групи по 10 тва-
рин у кожній. Свиноматкам однократно внут-
рішньом’язово вводили масляний розчин рети-
нолу ацетату з концентрацією 250 тис. МО в 1 
мл за 5-7 діб до опоросу. До складу комерцій-
ного препарату вітаміну також входив вітамін 
Е в концентрації 5 мг/мл. Свиноматкам 1-ої 
дослідної групи вводили 1 мл препарату 
(група Д І), 2-ої дослідної групи – 2 мл (група 
Д ІІ), 3-ої дослідної групи (група Д ІІІ) – 5 мл. 
Тварини 4-ої групи слугували контролем. Під 
час досліду тварини всіх груп знаходились в 
однакових умовах годівлі та утримання. 

Відбір проб крові у свиноматок та поросят 
проводився у період відлучення (на 28-30 добу 
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після опоросу). У свиноматок кров відбирали 
до вранішньої годівлі із порожнистої вени, а у 
поросят – з орбітального синусу. В отриманій 
сироватці крові досліджували вміст вітамінів 
А і Е методом обернено-фазової ВЕРХ в умо-
вах НДЦ біобезпеки та екологічного контролю 
ресурсів АПК. 

Обладнання. Дослідження проводили на рі-
динному хроматографі Agilent Technologies 
1260 Infinity фірми “Agilent Technologies”, ко-
лонка С18 зі спектрофотометричним детекту-
ванням. Довжина хвилі детектування для ви-
значення вітаміну А складала 328 нм, для віта-
міну Е – 286 нм. Швидкість потоку складала 
0,750 мл/хв., температура термостату колонки 
+ 30,0°C.  

Реагенти. Для виготовлення компонентів 
елююючої системи використовували реагенти 
виробництво “Sigma”, Німеччина.  

Підготовка зразків для визначення вмісту 

вітамінів А та Е. У мікропробірки типу 
“Епіндорф” вносили зразки сироватки крові у 
кількості 0,2 мл та етиловий спирт 90 % у кіль-
кості 0,5 мл, після чого ретельно струшували 
впродовж 1 хв за допомогою Vortex Mix. Після 
осадження білків додавали 1,4 мл гексану і 
знову струшували впродовж 5 хв, після чого 

зразки центрифугували при 1000 об./хв. впро-
довж 5 хв. Відбирали органічну фазу в мікро-
пробірки (у кількості 1-1,2 мл) та висушували 
за температури 45 °С під вакуумом до отри-
мання сухого залишку з використанням конце-
нтратору центрифужного типу “Eppendorf 
Plus”.  

Після цього безпосередньо перед проведен-
ням хроматографічного аналізу сухий залишок 
розчиняли в 100 мкл гексану. Для розділення 
застосовували запропоновану нами систему 
елюєнтів. 

Біометричну обробку експериментальних 
даних проводили статистично з розрахунком 
критеріїв достовірності та коефіцієнту кореля-
ції за допомогою програмного забезпечення 
Microsoft Excel з використанням вбудованих 
статистичних функцій. Результати середніх 
значень вважали статистично вірогідними при 
– *р < 0,05; **– р < 0,01. 

Результати досліджень та їх аналіз. У ре-
зультаті проведених досліджень встановлено, 
що у крові свиноматок після опоросу та виго-
довування поросят за парентерального введен-
ня вітаміну А рівень ретинолу в сироватці кро-
ві коливався, проте суттєвих змін не зазнав 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Вміст вітаміну А у сироватці крові свиноматок та поросят, мкг/100 мл (М±m, n=5) 

Примітка. На всіх рисунках різниці вірогідні у відношенні до тварин контрольної групи: * – р<0,05; ** – р<0,01 
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Отримані дані свідчать, що концентрація 
вітаміну А в сироватці крові свиноматок зна-
ходилась в межах референтних значень [6]. 
Хоча, слід додати, що найбільша концентрація 
вітаміну А в сироватці крові свиноматок була 
встановлена в другій дослідній групі, твари-
нам якої вводили 2 мл (500 тис. ОД) препара-
ту. Можливо, відсутність змін у третій дослід-
ній групі, тваринам якої вводили найбільшу 
дозу вітаміну А, пояснюється тим, що введе-
ний ретинол у тварин всіх груп депонувався в 
печінці. Відомо, що саме печінка здатна аку-
мулювати велику кількість ретинолу у вигляді 
його ефірів, який в подальшому в разі необхід-
ності використовується для підтримання по-
стійної концентрації ретинолу в плазмі крові і 
забезпечення ним периферійних тканин [7, 8].  

Вміст в організмі новонароджених поросят 
вітаміну А безпосередньо залежить від конце-
нтрації його в організмі свиноматок. З отрима-
них даних видно, що концентрація ретинолу в 
сироватці крові поросят, отриманих від свино-
маток дослідних груп, була різною. У тварин 
групи Д I та Д III рівень ретинолу в сироватці 
крові був вірогідно вищим порівняно з контро-
лем відповідно на 26,3% (р<0,01) та 18,5% 
(р<0,01). В той же час, у поросят, матері яких 
отримували середню дозу препарату, концент-
рація вітаміну А була незначно нижчою (на 

6,5% при р<0,05), проте знаходилась в межах 
норми. 

Можливо, такі відмінності пов’язані з різ-
ною інтенсивністю відкладення і використан-
ня ретинолу тканинами поросят, матері яких 
отримували різну кількість вітаміну А. На на-
шу думку, про це свідчать і особливості вмісту 
токоферолу в крові поросят (рис. 2).  

Як показано на рис. 2, концентрація вітамі-
ну Е у поросят групи Д I була, на відміну від 
ретинолу, нижчою від контролю, а в групі Д II 
– вищою. У поросят, матері яких одержали 
найбільшу дозу вітаміну А, концентрація токо-
феролу була найвищою (на 24,7% у порівнянні 
з контролем).  

Дослідженнями показано, що застосування 
вітаміну Е призводить до захисної його дії що-
до вітаміну А, зокрема, в процесах знешко-
дження продуктів пероксидного окиснення 
ліпідів [9]. Водночас, доведено, що токоферол 
і ретинол володіють синергізмом, що підсилює 
антиоксидантну дію обох вітамінів і дозволяє 
зменшити їх потреби [10]. Тому вважаємо, що 
зі зростанням рівня забезпеченості організму 
вітаміном А зменшується використання токо-
феролу, що і призводить до зростання його 
рівню в крові.  

Зниження вмісту ретинолу в крові у свино-
маток, що отримували вітамін А в найменшій 
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дозі, може пояснюватись посиленим його ви-
веденням з молозивом і молоком, що і стало 
причиною підвищення концентрації вітаміну в 
сироватці крові поросят групи Д І (рис. 1). На 
можливість посиленого переходу вітаміну А в 
молозиво і молоко залежно від його забезпече-
ності організму вказують й інші дослідники 
[11, 12]. Слід зазначити, що в сироватці крові 
свиноматок, які отримували максимальну дозу 
вітаміну А, спостерігалось також вірогідне 
підвищення рівня токоферолу (на 33,3%, 
р<0,05). 

Враховуючи це, можна стверджувати, що 
застосування масляного розчину вітаміну А у 

вигляді ацетату є ефективним засобом корекції 
обміну не лише вітаміну А, але й токоферолу. 

Висновки. 

1. Внутрішньом’язове введення масляного 
розчину ретинолу ацетату призводить до коре-
кції вітамінного обміну як у свиноматок, так і 
отриманих від них поросят, що супроводжу-
ється збільшенням вмісту ретинолу в сироват-
ці крові поросят і токоферолу в сироватці кро-
ві свиноматок і поросят.  

2. Максимально ефективною дозою ретино-
лу ацетату з огляду його впливу на обмін віта-
мінів А і Е слід вважати 500 тис. та 1 млн 250 
тис. МО.  
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РЕТИНОЛА АЦЕТАТА  

Ефимов В. Г., Софонова Д. Н. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведены данные о влиянии парентерального введения свиноматкам в последний месяц супо-

росности различных доз ретинола ацетата в форме масляного раствора на содержание вита-

минов А и Е в сыворотке крови свиноматок и родившихся от них поросят. Показано, что введе-

ние препарата свиноматкам приводит к коррекции витаминного обмена как у свиноматок, так 

и полученных от них поросят, что сопровождается увеличением содержания ретинола в сыво-

ротке крови поросят и токоферола в сыворотке крови свиноматок и поросят. Максимально эф-

фективной дозой ретинола ацетата, учитывая его влияния на обмен витаминов А и Е, следует 

считать 500 тыс. и 1 млн 250 тыс. МЕ однократно внутримышечно. 

Витамины А и Е, сыворотка крови, ретинола ацетат, свиноматки, поросята 

LEVEL  OF  VITAMINS  A  AND  E  IN  SOWS  AND  PIGLETS  BLOOD AFTER  

INTRAMUSCULAR  INJECTION  OF  DIFFERENT  DOSES  RETINOL  ACETATE 

V. Yefimov, D. Sofonova 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

The main goal of our work was to study the effect of different doses of retinol acetate oily solution for 

parenteral administration to its content of vitamins A and E in the blood serum of sows and piglets re-

ceived from them. 

Research conducted at the sows, which injected intramuscularly retinol acetate oily solution with a 

concentration of 250 000 IU in 1 ml 5-7 days before farrowing. For sows the experimental groups were 

administered different doses of preparation - 1 ml for 1 experimental group, 2 ml for animals 2 experi-

mental group and 5 ml for sows 3 experimental group. Animals fourth group served as a control. 

Sampling the blood of sows and piglets collection during weaning (on 28-30 days after farrowing). In 

the serum blood determinate level of vitamins A and E by reversed-phase HPLC on a liquid chroma-

tographe Agilent Technologies 1260 Infinity company «Agilent Technologies», C18 column with UV- 

and VIS-detection. 

The data indicate that the concentration of vitamin A in the blood serum of sows was located within 

the reference values. The highest concentration of vitamin A in the blood serum of sows was installed in 

the second experimental group, the animals which were administered 500 000 IU of retinol acetate. No 

changes in other groups been detected because vitamin stored in the liver. In piglets whose mothers 

were injected 250 000 and 1 250 0000 IU retinol levels in serum was significantly higher compared with 

control respectively by 26.3% (p <0.01) and 18.5% (p <0.01). 

The concentration of vitamin E in piglets whose mothers were injected 250 000 IU retinol acetate, 

was lower than the control group and in which injected 500 000 IU – higher. In piglets whose mothers 

received the highest dose of vitamin A, tocopherol concentration was highest (24.7% compared to con-

trol). In sows saw an increase of tocopherol levels with increasing doses of retinol acetate, indicating 

synergy of vitamins A and E in organism of pigs. 

 

Vitamins A and E, serum, retinol acetate, sows, piglets 
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