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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

АОС   антиоксидантна система; 

АТФ   аденозинтрифосфат; 

ВХ   вільний холестерол; 

ГП   глутатіонпероксидаза; 

ГР   глутатіонредуктаза; 

МДА   малоновий діальдегід; 

НЕЖК   неетерифіковані жирні кислоти; 

ПОЛ 

ПНЖК 

  

  

пероксидне окиснення ліпідів; 

поліненасичені жирні кислоти; 

СВГЕ   середній вміст гемоглобіну в еритроциті; 

СКГЕ   середня концентрація гемоглобіну в еритроциті; 

СОД   супероксиддисмутаза; 

СОЕ   середній об’єм еритроцитів; 

СКГЕ   середня концентрація гемоглобіну в еритроциті; 

ТАГ   триацилгліцероли; 

ФЛ   фосфоліпіди; 

ХС ЛПВЩ   холестерол ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ   холестерол ліпопротеїдів низької щільності 

ХС ЛПННЩ   холестерол ліпопротеїдів наднизької щільності 

О2
-   cупероксидний радикал; 

НО   гiдроксидний радикал; 

НОО   гiдропероксидний радикал; 

Н2О2   перекис водню; 

LOO   пероксирадикали жирних кислот; 

Hb   гемоглобін; 

Ht   гематокрит. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Рухова активність поросят-сисунів є одним із 

критеріїв визначення їх фізіологічного стану в умовах виробництва. 

Інтенсивність руху поросят обумовлена багатьма факторами [19, 20, 21, 50, 

58, 76, 130, 131]. За фізіологічними механізмами, рухову активність тварин 

залежить від вищої нервової діяльності та гуморальної системи [94, 109, 124, 

154, 163, 200]. Існує також взаємозв’язок між руховою активністю та 

насиченістю крові Оксигеном. Тканинне дихання та синтез АТФ регулює 

скоротливу активність м’язів, а вміст гормонів у крові впливає безпосередньо 

на інтенсивність обміну речовин та перетворення енергії, проте багато 

аспектів проблеми є не з’ясованими, особливо в підсисний період онтогенезу 

[37, 53, 81, 156]. 

Встановлено, що в організмі тварин у ранній постнатальний період 

онтогенезу істотно зростає парціальний тиск Оксигену, що сприяє розвитку 

оксидаційного стресу [59, 126, 160]. В свою чергу, активація пероксидного 

окиснення у новонароджених забезпечує адаптивну зміну ультраструктури 

клітини, синтез біологічно-активних речовин, старіння та апоптоз „старих” 

клітин, тощо. Зокрема, зниження кількості еритроїдних клітин у кров’яному 

руслі в період постнатального оксидаційного стресу може вплинути на 

інтенсивність транспорту Оксигену в крові [48].  

Оскільки одним із лімітуючих факторів рухової активності поросят-

сисунів може бути рівень надходження Феруму в організм та інтенсивність 

еритропоезу, то введення його препаратів є важливим заходом для 

підвищення фізіологічної активності тварин та їх продуктивності [8, 9, 22, 32, 

35, 103, 134, 135, 151].  

Як відомо, активність гемопоезу залежить від наявності в мембранах 

еритроцитів достатньої кількості ліпідів (фосфоліпідів, холестеролу). 

Водночас, мембрани еритроцитів містять відносно велику кількість 

холестеролу, що надає їм потрібної міцності в умовах постійного руху 
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еритроциту в кров’яному руслі [14, 18, 41, 42, 356].   

Дослідження останніх років показують, що застосування феруму 

цитрату для стимуляції кровотворення є досить перспективним, проте його 

вплив на рухову активність поросят, вміст гормонів, інтенсивність 

транспорту холестеролу є не з’ясованим [4–7, 47, 49].  

Отже, проведення комплексних досліджень з вивчення впливу різних 

сполук Феруму на гематологічні показники, рухову активність поросят-

сисунів, вміст гормонів, транспорт ліпідів у крові та їх пероксидне окиснення 

є актуальним, оскільки дозволить розробити нові методи підвищення 

продуктивності та резистентності поросят-сисунів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи 

кафедри фізіології, біохімії і морфології Подільського державного аграрно-

технічного університету. Дисертаційна робота є частиною теми 

«Інтенсивність гемопоезу та показники обміну ліпідів у новонароджених 

поросят за дії наносполук заліза» (номер державної реєстрації 0114U006432), 

що виконувалась у Подільському державному аграрно-технічному 

університеті впродовж 2011–2016 років. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

з’ясувати характер рухової активності поросят-сисунів, інтенсивності 

процесів кровотворення, обміну ліпідів та активність системи 

антиоксидантного захисту за дії сполук Феруму, введеного парентерально в 

різних дозах. 

Для досягнення мети було поставлено наступні задачі: 

 встановити особливості рухової активності та продуктивності 

поросят в умовах навантаження їх організму ферум цитратом залежно від 

періоду онтогенезу та часу доби; 

 дослідити інтенсивність кровотворення у поросят сисунів залежно 

від дози та форми сполук Феруму за динамікою гематологічних показників 
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(кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, рівень гематокриту, середній вміст 

гемоглобіну в еритроциті); 

 дослідити інтенсивність ліпідного обміну за показниками вмісту в 

крові холестеролу, ліпопротеїдів високої, низької та наднизької щільності, 

триацилгліцеролів залежно від способу застосування сполук Феруму; 

 дослідити активність пероксидного окиснення ліпідів за динамікою 

зміни активності антиоксидантних ферментів за впливу введених поросятам 

ферум цитрату та Броваферану-100; 

 дослідити регулювальну активність гуморальних факторів в 

організмі поросят сисунів за динамікою вмісту вільного трийодтироніну, 

кортизолу та інсуліну; 

 розробити спосіб підвищення продуктивності поросят-сисунів із 

використанням сучасних сполук Феруму. 

Об’єкт дослідження – фізіологічні процеси в організмі поросят-сисунів 

та їх активізація сполуками Феруму. 

Предмет дослідження – рухова активність та продуктивність поросят-

сисунів, гемопоез, ліпідний обмін, антиоксидантний захист в їх організмі, 

ендокринні механізми їх регуляції, способи стимуляції сполуками Феруму. 

Методи дослідження – фізіологічні, клінічні, біохімічні, морфологічні, 

спектрофотометричні, імуноферментні, зоотехнічні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше вивчено характер 

фізіологічних процесів у поросят-сисунів за комплексними показниками 

активності гемопоезу, ліпідного обміну, антиоксидантного захисту та їх 

гуморальної регуляції. Вперше доведено можливість стимулювання основних 

фізіологічних процесів, що забезпечують ріст і розвиток поросят-сисунів, 

сполуками Феруму. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено 

можливість та доцільність використання ферум цитрату в комбінації із 

Бровафераном-100 для підвищення рухової активності поросят-сисунів, 

стимуляції кровотворення, регуляції вмісту гормонів у крові, обміну ліпідів 
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та активності антиоксидантних ферментів в еритроцитах. Встановлено 

дозозалежний стимулюючий вплив внутрішьом’язового введення ферум 

цитрату на кровотворення. Показано, що ферум цитрат опосередковано 

володіє прооксидантним ефектом та стимулює підвищення активності 

каталази, водночас спостерігається зростання вмісту інсуліну, вільного 

трийодтироніну та зниження концентрації кортизолу в плазмі крові. 

Зменшення дози Феруму у формі декстранового комплексу 

тривалентного Феруму з 200 до 100 мг негативно позначалось на 

кровотворенні, проте комбінація Броваферану-100 з ферум цитратом 

забезпечила істотне зростання кількості еритроцитів, концентрації 

гемоглобіну в крові поросят та інтенсивності обміну ліпідів. 

Встановлено особливості рухової активності поросят (час витрачений 

на рух поросят, ссання та споживання комбікорму, перебування у статичному 

положенні) залежно від періоду онтогенезу, часу доби та за введення ферум 

цитрату та Броваферану-100. 

Визначено оптимальне співвідношення препаратів Феруму для 

підвищення продуктивності та резистентності поросят. 

Наукова новизна проведених досліджень підтверджена висновком 

Державної служби інтелектуальної власності України від 23.02.2015 р. про 

видачу деклараційного патенту на корисну модель по заявці № u201501520. 

Практичне значення одержаних результатів. Внутрішньом’язове 

введення поросятам феруму цитрату (1 см3 розчину у концентрації 1 мг 

Fe/см3) в комбінації із Бровафераном-100 (1 см3 розчину у концентрації 

декстранового комплексу тривалентного Феруму – 100 мг Fe/см3) сприяє 

підвищенню їх збереженості та продуктивності, що підтверджено 

деклараційним патентом (патент України на корисну модель № u201501520). 

Одержані результати впроваджено у виробництво у НВЦ «Поділля» 

Подільського державного аграрно-технічного університету та 

використовуються під час викладання дисципліни «Фізіологія тварин» в 
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Подільському державному аграрно-технічному університеті.  

Результати наукових досліджень, отримані при виконанні дисертаційної 

роботи, використані при підготовці методичних рекомендацій «Визначення 

рухової активності тварин». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно виконано 

експериментальну частину роботи, проведено аналіз отриманих результатів, 

спільно з науковим керівником розроблено програму досліджень  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідались на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного 

благополуччя та безпеки харчових продуктів» (м. Київ, 2012 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Луганськ, 2012 р.); ХI 

науково-практичній конференції молодих науковців і спеціалістів «Молоді 

вчені у вирішенні актуальних проблем у біології тваринництва та 

ветеринарної медицини» (м. Львів, 2012 р.); Державній науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми ветеринарної медицини» (м. Біла Церква, 

2013 р.); Всеукраїнській конференції «Роль фізіології тварин у вирішенні 

сучасних проблем аграрної освіти, науки та виробництва» (м. Полтава, 

2013 р.); Международной научно-практической конференции 

«Конкурентоспособность и качество животноводческой продукции» 

(Республіка Білорусь, 2014 р.); Науково-теоретичній конференції науково-

педагогічних працівників, аспірантів та науковців Подільського державного 

аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-Подільський, 2013–2015 рр.). 

Публікації результатів досліджень. За матеріалами дисертаційної 

роботи опубліковано 18 наукових праць, з яких 5 статей у наукових фахових 

виданнях України, стаття у науковому фахових виданні України, 

включеному до міжнародної наукометричної бази даних, стаття у науковому 

виданні іншої держави, 2 статті у інших наукових виданнях,  
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2 патенти на корисну модель, науково-методичні рекомендації, 6 матеріалів 

та тез наукових доповідей. 

Структура й об'єм роботи. Загальний обсяг дисертації становить 169 

сторінок комп’ютерного тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, методів дослідження, результатів дослідження та їх обговорення, 

висновків, практичних рекомендацій і списку літератури. Містить 18 

таблиць, 20 рисунків та 8 додатків. Список використаних літературних 

джерел включає 372 публікації, з яких 205 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Інтенсивність еритропоезу та обмін Феруму у організмі 

свиней раннього віку 

 

Еритропоез у всіх видів тварин, в тому числі людей започатковується 

на ранніх стадіях пренатального розвитку організму і триває впродовж 

життя. В зв'язку із пізнім формуванням медулярних порожнин більшості 

кісток (мозкові порожнини повністю заповнюються мієлоїдною тканиною 

лише на 3 місяці постнатального розвитку) інтенсивність естрамедулярного 

гемопоезу у свиней дуже висока [154]. Під час індивідуального розвитку 

ссавців відбувається послідовна зміна центрів еритропоезу. Показано, що у 

селезінці й печінці поросят, еритропоез продовжується до місячного віку що 

морфологічно еритроцити які утворюються у печінці, селезінці й кістковому 

мозку поросят-сисунів, є ідентичними [114].  

Система кровообігу після народження в процесі адаптації зазнає 

істотних змін, проходить перерозподіл крові на користь периферичних 

органів, що забезпечують фізіологічну активність поросят. З першими 

порціями Оксигену у крові зростає його парціальний тиск, що у свою чергу є 

основною передумовою перебігу постнатальної адаптації. При цьому у 

новонароджених поросят швидкість плину крові у мозку зростає з 34–41 до 

101–103 см3/хв на 100 г тканини, а споживання Оксигену структурами мозку 

з 1,6–1,9 до 3,8–3,9 см3/хв на 100 г тканини [318].  

Еритропоез в організмі тварин знаходиться під контролем численних 

регуляторних факторів [84, 164] і значною мірою детермінується як рівнем 

утворення еритроїдних попередників, так і диференціацією останніх у 

клітини системи еритрону [155]. Еритропоез стимулюється зменшенням 

доставки Оксигену до тканин, яке детектується нирками. Нирки у відповідь 

на тканинну гіпоксію або ішемію виділяють гормон еритропоетин, який 
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стимулює еритропоез [154]. Цей гормон стимулює проліферацію і 

диференціацію клітин-попередників червоного кров'яного ростка, приводячи 

тим самим до прискореного еритропоезу в кровотворних тканинах і до 

збільшення виходу еритроцитів у кров [84]. 

У процесі дозрівання еритроцитів клітина кров'яного паростка в 

кістковому мозку проходить декілька послідовних стадій поділу і дозрівання 

(диференціації) [156]. Після завершення 7-ї стадії поліхроматофільні 

еритроцити, тобто ретикулоцити, виходять з кісткового мозку в загальне 

кровоносне русло. Таким чином, серед циркулюючих червоних кров'яних 

клітин близько 0,8–1,2 % складають ретикулоцити. Після 1–2 днів 

перебування в системному кровотоці ретикулоцити закінчують дозрівання і 

стають нарешті, зрілими еритроцитами [114]. 

У нормі пул ретикулоцитів у кістковому мозку досить високий і значно 

перевищує вміст цих клітин у кров'яному руслі [198]. Проте, в окремих 

випадках більші за розміром і менш зрілі клітини ("стрес-ретикулоцити") 

виходять із кісткового мозку і протягом довшого часу циркулюють у 

кров'яному руслі. Авторами показано, що при гемолітичній анемії 

ретикулоцити можуть повністю переміщуватися в периферичну кров [139, 

142]. 

У нормальних умовах період диференціації проеритробласта в 

ретикулоцит у людини становить близько 120 год [337], разом з тим 

доведено, що поліхроматофільні еритробласти можуть без мітотичного 

поділу диференціюватись до оксифільних нормобластів і ретикулоцитів, які 

надходять у циркуляцію. Такий шлях розвитку еритроцитів характерний для 

еритропоетичних стресів (крововтрати, гемоліз), і його тривалість є на 70 год 

менша (за рахунок зниження на 50 % кількості еритроцитів, які утворюються 

в 3–5 клітинних генераціях). Це явище відоме під назвою "неефективний 

еритропоез" [337].  

Дослідниками виявлено, що рівень неефективного еритропоезу в 
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організмі тварин і людини у фізіологічних умовах становить 5–20 %, проте 

інтенсивність цього процесу значно підвищується після тривалого 

перебування на великих висотах при дії іонізуючої радіації та патологіях 

[336]. Доведено, що при окремих видах анемії рівень «неефективного 

еритропоезу» в кістковому мозку людини зростає більш ніж на 50 % [361]. У 

таких ситуаціях прискорення процесу диференціації клітин системи еритрону 

є адаптивним фактором регуляції еритроцитарного гомеостазу [328]. 

Тривалість функціонування еритроцитів в крові обмежена та здатна 

змінюватись в процесі онтогенезу та при деяких фізіологічних і патологічних 

процесах [94]. Незважаючи на те, що кількість оксигенацій які здійснюються 

в еритроцитах людини і тварин приблизно однакова, тривалість життя цих 

клітин є різною у представників різних видів ссавців [111, 112, 146].  

Під час перебування еритроцитів у плині крові еритроцит проходить 

через стадії "молодої", "зрілої" і "старої" клітини [128]. В наслідок деградації 

внутріклітинних органел еритроцити втрачають здатність до синтезу білків, 

що з часом призводить до поступового зниження інтенсивності метаболізму, 

що зумовлює їх «старіння». У старіючих еритроцитах встановлено знижену 

здатність до транспорту Оксигену, синтезу макроергічних сполук, рецепції 

біорегуляторів і комплементу. Зростає інтенсивність пероксидації ліпідів, що 

призводить до деструктивних процесів у плазматичних мембранах і 

порушення системи транспорту катіонів та амінокислот [48]. Внаслідок 

збільшення проникності клітинних мембран для води підвищується густина 

та знижується стійкість до гемолізу. Існує думка про появу в «старих» 

еритроцитів специфічних антигенів [136]. 

«Старі» еритроцити виводяться з циркуляції в мононуклеарній системі 

фагоцитозу селезінки і печінки, що полягає у зв'язуванні із поверхнею 

еритроцита молекул IgG та його фагоцитоз макрофагом [114]. 

Встановлено зміну властивостей мембрани еритроцита під впливом 

вільних радикалів [14].  
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Продукція еритроцитів, тобто інтенсивність процесів еритропоезу, 

регулюється за участю еритропоетину. Ця система саморегулюється таким 

чином, щоб в нормальному організмі швидкість утворення кістковим мозком 

нових еритроцитів майже відповідала швидкості руйнування, тобто щоб 

рівень гемоглобіну та еритроцитів у крові залишався приблизно постійним. 

Еритропоетин виділяється в печінці та нирках у відповідь на знижений вміст 

в їх тканинах Оксигену [84]. В крові еритропоетин зв'язується 

циркулюючими еритроцитами, тому низький вміст еритроцитів в крові 

призводить до підвищення кількості вільного еритропоетину, що призводить 

до стимуляції гемопоезу [142]. Водночас еритропоетин гальмує 

продукування лейкоцитів, що призводить до зменшення кількості лейкоцитів 

у крові і розвитку імунодефіцитного стану. Разом з тим у крові зменшується 

загальна кількість лімфоцитів, популяції Т і особливо В-лімфоцитів, кількість 

нейтрофілів і моноцитів, знижуються фагоцитарна активність та індекс 

фагоцитозу, елімінуюча здатність крові, вміст загального білка та 

імуноглобуліну [24]. 

Як продукція еритропоетину нирками і печінкою, так і продукція 

червоних кров'яних клітин знаходяться під контролем кісткового мозку і 

ряду гормонів [84]. Зокрема, кортизол здатний як збільшувати продукцію 

еритропоетину нирками і печінкою, так і безпосередньо стимулювати 

еритропоез [173]. На продукцію еритроцитів позитивно впливають статеві 

гормони, особливо андрогени, гормони щитовидної залози, соматотропін, 

інсулін. При ряді ендокринних патологій, наприклад, цукровому діабеті, 

гіпотиреозі, нерідко спостерігається помірно виражена анемія, а при станах, 

що супроводжуються гіперпродукцією гормонів, наприклад, тиреотоксикозі, 

іноді буває помірний еритроцитоз [91]. 

Гепсидин виробляється печінкою і регулює всі аспекти обміну Феруму 

швидкість абсорбції заліза в шлунково-кишковому тракті, швидкість 

вивільнення заліза з клітин ретикулоендотеліальної системи, зокрема 
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макрофагів кісткового мозку, швидкість продукції ферумозв'язуючих білків 

печінкою, екскрецію Феруму нирками [274]. А оскільки для того щоб 

еритроцити були здатні виробляти гемоглобін, макрофаги кісткового мозку 

повинні їх постачити, вивільняючи з них Ферум, то гепсидин, тим самим 

регулює і швидкість утворення гемоглобіну. Регулятором для рівня 

гепсидину є вміст Феруму в печінці і в крові [137]. 

Шлунковий сік поросят збіднений соляною кислотою, а коли поросята 

харчуються тільки молоком вона майже повністю зв'язується з казеїном 

молока та її не вистачає щоб утворилося закисне з'єднання Феруму, яке легко 

засвоюється. В результаті цього, Ферум прийнятий з кормом, не 

всмоктується в кишечнику поросяти. Зрушення реакції кишкового вмісту в 

лужну сторону при одноманітній годівлі поросят молоком, сприяє утворенню 

в кишечнику погано розчинної фосфорної сполуки Феруму. Таким чином, 

Ферум який надходить в організм із кормом, кормовими добавками і 

медикаментами, може не використовуватись організмом поросят [128]. 

Із усіх свійських тварин поросята особливо чутливі до нестачі Феруму. 

Існують біологічні бар'єри, які перешкоджають переходу Феруму з крові й 

печінки свиноматки до ембріона [92]. От чому, поросята частіше ніж інший 

молодняк хворіють на аліментарну анемію. Відомо, що добова потреба в 

залізі в перші тижні життя поросяти складає 7–10 мг, тоді як із молоком 

матері воно може отримати тільки 1 мг на день. Обмеженість запасів Феруму 

в організмі новонародженого поросяти (біля 40–47 мг) і низький вміст його в 

материнському молоці (2 мг на 100 г) призводить до розвитку анемії [88].  

За оптимальної годівлі свиноматки печінка новонародженого поросяти 

містить 1000 мг/кг тканини Феруму (7–8 мг на орган) [88]. Через 12–15 діб 

після народження концентрація Феруму в печінці зменшується в 10–15 разів, 

що свідчить про повне виснаження депо Феруму в організмі поросят [111]. 

Ферум в організм надходить з кормом та питною водою, однак 

всмоктується лише до 10 %, інша частина проходить транзитом. Крім того, 
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Ферум виводиться з сечею, жовчю, а у лактуючих тварин – ще й із молоком. 

Значний вплив на засвоєння Феруму має наявність в організмі Купруму та 

вітаміну В12 [24]. 

У 10-денних поросят інтенсивність включення Феруму до складу 

молекул залізопротеїнів у еритроїдних клітинах кісткового мозку 

знижується. Починаючи з триденного віку, до 30 дня життя після народження 

в сироватці крові тварин збільшується вміст феритину. Такі результати 

свідчать про зниження інтенсивності використання іонів Феруму у процесах 

еритроцитопоезу [39]. Водночас, починаючи з триденного віку у поросят 

знижується спорідненість гемопротеїну до Оксигену, що є однією з 

компенсаторних реакцій організму спрямованих на забезпечення зростаючої 

потреби тканин у Оксигені, в період інтенсивного росту [185]. 

Відомо, що концентрація сироваткового феритину при анеміях 

зменшується внаслідок чого компенсаторно збільшується вміст трансферину, 

що сприяє інтенсифікації обміну Феруму та абсорбції його в кишечнику [87]. 

Оскільки вміст Феруму в сироватці крові знижується, а трансферину 

підвищується, то коефіцієнт насиченості його Ферумом зменшується в 3–3,5 

рази. Авторами встановлено, що протилежна спрямованість змін вмісту 

Феруму і трансферину зумовлює підвищення загальної залізозв’язувальної 

здатності сироватки крові [100]. 

Ферум необхідний не тільки для утворення гемоглобіну, але також для 

нормального функціонування багатьох життєво важливих ферментів 

тваринного організму, що активно беруть участь у процесах обміну [94]. 

Значні запаси Феруму (до 20 %) депоновані в печінці, селезінці і 

кістковому мозку у вигляді феритину і гемосидерину. Крім того, Ферум 

міститься в міоглобіні (10–15 %), оксидазах, цитохромних ферментах і в 

незначній кількості в плазмі крові (негемований Ферум) – не більше 0,1 % 

[79]. 

Встановлено, що відокремлені від депонованого гемосидерину іони 
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Феруму використовуються для детоксикації бактерійних токсинів і продуктів 

розпаду тканин та з'являються при інфекції і інтоксикації. Проявляється 

неспецифічна реакція детоксикації, що виникає в якості примітивної захисної 

реакції, незалежно від утворення специфічних антитіл. Вона не зникає доти, 

поки утворяться специфічні захисні механізми [260]. 

Більша частина Феруму що одержується з кормів і питної води, 

іонізується хлороводневою кислотою шлункового соку за участю 

дегідроаскорбінової кислоти й інших з'єднань, переводиться у двовалентні 

іони Феруму, які частково сприймаються слизовою шлунково-кишкового 

тракту [74]. При дослідженні стінок різних відділів шлунково-кишкового 

тракту встановлено, що основним місцем всмоктування Феруму є 

дванадцятипала кишка. Клітинами слизової, Ферум зв'язується 

апоферитином переходить в плазму, де в тривалентній формі зв'язується 

трансферитином [176]. 

Всмоктування Феруму із травного тракту регулюється механізмом що 

перешкоджає його токсичному нагромадженню в тілі тварини. Відкриття 

Штаркентейна, Хейбнера та ін. про те, що Ферум прийнятий перорально, 

може бути резорбований тільки у вигляді двовалентних іонів та має велике 

значення для терапії і профілактики анемії [137].  

Із кров'яного русла Ферум що всмоктався, безпосередньо поглинається 

клітинами ретикулоендотеліальної системи: одна частина його 

використається при еритропоезі, а інша відкладається про запас у формі 

феритину або гемосидерину в печінці, селезінці й інших органах [111]. 

Встановлено, що у голодних свиней в середньому утримується 159 г/% 

Феруму, а після годівлі (впродовж перших годин) рівень його в плазмі 

зростає більше ніж на 100 г/% [137]. Вплив годівлі свиней на рівень Феруму в 

сироватці пов'язаний з високою потребою організму в ньому, та високому 

ступені поглинання його з кишечника. 

Дефіцит Феруму в організмі призводить до порушення метаболічних 
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процесів у тканинах, що зумовлює трофічні розлади різних органів і систем 

[24]. Нестача Феруму знижує активність каталази, пероксидази, цитохрому С, 

цитохромоксидази що спричинює розлади окислювально-відновних процесів, 

дистрофічні зміни, передусім в епітеліальних клітинах шлунково-кишкового 

каналу [91]. При цьому знижується кількість шлункового соку, активність α-

амілази, ліпази, трипсину що веде до недостатнього засвоєння амінокислот, 

моноцукрів, ліпідів, вітамінів, мінеральних речовин. Таким чином виникає 

"зачароване коло": дефіцит Феруму – ураження шлунку – посилення 

дефіциту Феруму [79]. 

Перші препарати для внутрішньовенного або внутрішньом’язового 

введення сполук Феруму, що з'явилися наприкінці сорокових років ХХ 

століття були колоїдними розчинами гідроокису тривалентного Феруму, 

стабілізовані двохосновними кислотами – цукрової та ін. У свинарстві 

застосування подібних препаратів не мало сенсу, оскільки величина 

терапевтичної дози (120–180 міліграм Феруму на порося ) була близька до 

величини летальної дози [135]. Дослідження 50-х років в цій сфері привели 

до створення серії схожих препаратів в яких колоїдні частинки гідроокису 

Феруму стабілізувалися залишками глюконової кислоти, сорбіту та інших 

похідних простих вуглеводів. 

Місцево препарати Феруму в міру збільшення концентрації, діють 

відповідно в’яжуче і подразнююче. Прийняті всередину в невеликих 

концентраціях препарати Феруму діють в’яжуче і знижують запальний 

процес, а зв'язуючись з сірководнем, природним подразником рецепторів 

слизової оболонки – послаблюють перистальтику, діють антимікробно і 

протибродильно, призводять до розвитку запорів [8]. Крім того, при взаємодії 

Феруму з сірководнем утворюється нерозчинний ферум сульфід, який осідає 

на слизові оболонки кишечника і захищає їх від роздратування, сприяючи 

перистальтиці. Від великих доз Феруму можлива блювота, гастроентерит, 

пронос [111]. 
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1.2. Особливості обміну ліпідів, їх пероксидне окиснення та 

активність системи антиоксидантного захисту у поросят-сисунів 

 

У новонароджених поросят на відміну від новонароджених тварин 

інших видів біла жирова тканина майже не розвинута, а бура жирова тканина 

зовсім відсутня [128]. Різке підвищення вмісту ліпідів у тканинах поросят 

очевидно зумовлено надходженням значної кількості жиру з молозивом і 

молоком, а також інтенсивним синтезом жирних кислот (de novo) та 

відповідно низьким рівнем ліполізу в організмі поросят раннього віку [30].  

У процесі свого росту і розвитку у поросят відбуваються значні зміни в 

характері і рівні обміну речовин. Вміст жиру в тілі поросят з 2 % у 

новонароджених збільшується до 17,3 % у 15-денних, а при живій вазі 

поросяти 25–32 кг вміст жиру в тілі доходить до 20–35 %, одночасно 

відбувається збільшення вмісту в тілі мінеральних речовин [117]. Вся 

енергія, яка вивільняється в організмі тварини із спожитих поросям 

поживних речовин корму, йде на підтримку життя, на перетравлення і 

засвоєння поживних речовин та на м'язову роботу [116]. Близько 15–20 % від 

загальної витрати енергії у поросят, витрачається на наростання маси тіла 

[53].   

Жири для організму поросят необхідні не тільки як джерело енергії, але 

і як носії багатьох вітамінів, факторів для вироблення специфічного і 

неспецифічного імунітету, життєво важливих для організму ненасичених 

жирних кислот (лінолевої, ліноленової, арахідінової) [140]. Поросятам 

потрібно всього 0,12 % жиру в раціоні [87]. 

Процес обміну ліпідів у організмі свиней досить складний. Джерелами 

їх в організмі поросят є в основному жири молозива та молока. Поросята 

до 2–3-тижневого віку добре переварюють поживні речовини молочних 

кормів значно гірше – речовини зернових кормів і шротів олійних культур 

[166]. Поросята в ранньому віці перетравлюють жир молока на 99 %, рибного 

борошна – 90 %, кукурудзяної олії – 83%, яловичого жиру – 56 %. Ще нижче 
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перетравність жироподібних речовин рослинних кормів [167]. 

Голодування новонароджених призводить до зниження інтенсивності 

синтезу жирних кислот у підшкірній жировій тканині [150]. Це свідчить про 

те, що у свиней як і у інших видів тварин, інтенсивність ліпогенезу 

лімітується швидкістю транспорту глюкози у цитоплазму адипоцитів. З 

метою зниження залежності поросят від молока матері та забезпечення 

високого рівня продуктивності та резистентності на виробництві 

практикують згодовування повноцінних комбікормів, що містять велику 

кількість повноцінного протеїну та метаболічної енергії [53]. Забезпечення 

рівня метаболічної енергії проводять за рахунок включення кормових жирів 

тваринного та рослинного походження [87].  

У новонароджених поросят із перших годин і до 3-добового віку в 

тонких кишках при всмоктуванні молозива, а разом із ним материнських 

факторів захисту – імуноглобулінів у незмінному вигляді встановлено 

утворення на апікальній мембрані ентероцитів ворсинок, великої кількості 

різних за розмірами ендоцитозних інвагінацій, та відповідно формування у 

цитоплазмі епітелію багаточисельних вакуолей, що містять речовини 

білкової, ліпідної та змішаної природи, які проявляються у вигляді темних 

або світлих утворень [200].  

У перші три тижні життя поросят в їх шлунковому соці практично 

секреція хлороводневевої кислоти, є дуже низька, тому ферменти 

шлункового соку (пепсин, хімозин, ліпаза) проявляють низьку каталітичну 

активність [2]. Якщо поросята в цей період харчуються тільки материнським 

молоком, воно перетравлюється в тонких кишках під впливом секрету 

підшлункової залози, соку кишок і жовчі; кишкове травлення компенсує 

відносно низький рівень шлункового травлення [81]. У сироватці крові 

поросят-сисунів активність ліпази значно нижча ніж у свиней на відгодівлі. 

Основний гідроліз жирів у поросят-сисунів здійснюється в тонкому 

кишечнику за участі панкреатичних ферментів: ліпази, холінестерази, 
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фосфоліпази та ін. Панкреатична ліпаза гідролізує жир на гліцерол і вільні 

жирні кислоти (ВЖК).  

Однією з умов нормального гідролізу ліпідів корму ферментами є їх 

емульгування жовчю і жовчними кислотами. Емульговані жири, ефіри 

холестеролу та фосфоліпіди гідролізуються до ди і моноацилгліцеролів, 

вищих жирних кислот, гліцеролу, гліцерофосфатів, холестеролу тощо [94]. 

Більша частина жирних кислот і гліцеролу в клітинах кишечника вступає у 

процес ресинтезу, утворюючи жири, властиві для даного виду тварин. 

Оскільки жири не розчиняються в рідинах організму їх транспорт стає 

можливим після включення в хіломікрони, ліпопротеїни наднизької 

(ЛПННЩ), низької (ЛПНЩ) та високої (ЛПВЩ) щільності [155]. 

Частина жиру, всмоктавшись у кишечнику, використовується поросям 

для енергетичних цілей, а значна частина відкладається в жирових депо, 

головним чином в підшкірній клітковині та сальнику [29]. При голодуванні 

поросята легко використовують жирові депо [27]. 

Дослідженнями доведено, що рівень неетерифікованих жирних кислот 

(НЕЖК) в плазмі крові, а також розвиток жирової тканини і характер ліполізу 

знаходяться в тісному взаємозв’язку з функціонуванням нейрогуморального 

механізму регуляції. Так, інфузія НЕЖК знижує базальний рівень секреції 

гормону росту [84, 173].  

В організмі тварини в процесі обміну ліпідів, в першу чергу їх 

ендогенного розпаду (ліполізу), утворюється багато жирних кислот, які у 

тканинах вступають у специфічний процес – -окиснення [79]. Цикли -

окиснення повторюються до повного розпаду жирних кислот на молекули 

активованої оцтової кислоти (ацетил-S-КоА), що надходить до циклу 

трикарбонових кислот [179]. Порушення процесу -окиснення жирних 

кислот настає при нестачі в організмі Оксигену та ряду інших чинників, що 

гальмують реакції ліполізу. У такому разі відбувається з’єднання двох 

молекул ацетил-S-КоА з утворенням кетонових тіл [79]. 
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Результати досліджень показали, що формування груп поросят на 

дорощування, переведення на відгодівлю супроводжуються вірогідним 

зменшенням у сироватці крові й печінці вмісту загальних ліпідів на 6,2–20%, 

фосфоліпідів на 5,2–12,5 %, триацилгліцеролів на 5,0–9,8 %, холестеролу 

загального на 9,5–20,5 %, холестеролу вільного на 12,4–17,3%, ефірів 

холестеролу на 9,6–20,2 % та збільшенням вмісту вільних жирних кислот на 

7,5–33,3 %, що вказує на посилення в організмі ліполізу [166]. Виявлено 

позитивну кореляцію (r=0,87–0,9) між вмістом вільних жирних кислот і 

кетонових тіл у сироватці крові поросят при стресі, що свідчить про 

гальмування окиснення метаболітів жирних кислот у циклі трикарбонових 

кислот, внаслідок чого збільшується концентрація кетонових тіл в їх 

організмі [83]. 

Відомо, що атеросклероз у тварин розвивається дуже рідко. Існує 

думка, що він спостерігається лише у травоїдних та всеїдних. Собаки, коти, 

тигри і леви в природі не мають атеросклеротичних бляшок [356]. Проте 

можна викликати дану патологію штучно як у хижаків, так і у гризунів, 

приматів, свиней та птахів [278]. Ці видові особливості пов’язують з обміном 

ліпопротеїдів низької щільності [288].  

Львівська біохімічна школа досить давно займається вивченням обміну 

ХС у сільськогосподарських тварин [166]. В. Г. Янович., П. З. Лагодюк., 

В. В.Снітинський., О. І. Кононський., Ф. Ю. Палфій., В. Й. Скорохід., П. В. 

Стапай. та інші вчені зробили вагомий внесок в дослідження обміну ліпідів у 

тварин.  

Серед різних клітин ссавців найстійкіші мембрани у еритроцитах, які 

містять у своєму складі найбільше ХС (23–25 %) [14]. В оболонках клітин 

печінки вміст ХС біля 17 %, у мембранах мітохондрій – 2–3%. Мієлінове 

покриття нервових волокон містить до 22 % ХС, у складі білої речовини 

мозку є 14 %, а у складі сірої речовини – 6 % ХС. На сучасному етапі 

з’ясувалось, що обмін ХС у клітині на пряму залежить від обміну 
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Синтезується гепатоцитами (до 75%)

Надходить з травного тракту (5-10%)

Надходження при регенерації (апоптозі) клітин 
(5-10%)

 

ліпопротеїдів (ЛП) крові [79]. Синтезується ХС з ацетил-CoA у печінці, 

слизовій оболонці кишок, шкірі, головному мозку та інших органах. 

Травоїдні тварини, в основному мають ХС ендогенного походження, так як у 

рослинних компонентах корму його вміст мізерний [167]. В той же час у 

всеїдних та м’ясоїдних тварин значна кількість ХС поступає в кров із 

травного тракту. На ХС відносно багаті тваринні жири, м’ясо та яйця. Із 

зростанням надходження ХС із травного тракту інтенсивність його синтезу у 

організмі знижується [223]. 

 

Використання ХС в організмі тварин досить різноманітне, зокрема із 

нього в печінці синтезуються солі жовчних кислот, без яких неможливе 

травлення ліпідів, у шкірі синтезується вітамін Д3 під дією сонячного світла, 

а у залозах внутрішньої секреції ХС перетворюється на стероїдні гормони 

[84]. Те, що ХС є компонентом мієлінових нервових волокон вказує на 

можливий вплив метаболіту на передачу нервових імпульсів і нервову 

діяльність. Активність антиоксидантних ферментів у крові також може 

залежати від концентрації ХС [18].  
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Рис. 1.1. Походження холестеролу крові свиней 
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ЛП крові переносять ХС та його сполуки у складі ЛПННЩ, ЛПНЩ та 

ЛПВЩ. Головною транспортною формою ендогенних ліпідів є ЛПННЩ, що 

синтезуються в печінці та кишках. Надходячи у кров, ЛПННЩ 

перетворюються в ЛПНЩ і теж захоплюються клітинами за допомогою 

специфічних клітинних рецепторів [45]. Поряд з тим, печінка синтезує і 

ЛПВЩ. У кров ЛПВЩ надходять у формі диску, а «зрілі» ЛП сферичної 

форми утворюються у тканинах в результаті поглинання ХС та його 

етерифікації [220]. 

Питання метаболічного забезпечення процесів постнатальної адаптації 

у свиней на даний час є достатньо і глибоко опрацьовані [48]. На тлі 

зниження вмісту енергоємних субстратів у тілі новонародженого поросяти 

може проходити активація вільнорадикальних реакцій, що в свою чергу, 

деструктивно впливає на ультраструктуру клітин [59]. 

Вільнорадикальне окиснення ліпідів є процесом окисної деструкції 

ліпідів з ненасиченими подвійними зв'язками. В нормі рівень ПОЛ відносно 

низький, стаціонарний, пов'язаний з обміном ліпідів, синтезом 

простогландинів, лейкотриєнів і інших сполук. За участю ПОЛ відбувається 

трансмембранна передача хімічних сигналів [164]. Цей механізм лежить в 

основі фагоцитозу, знешкодження токсинів, руйнування пухлинних клітин, 

від інтенсивності процесів ПОЛ залежить вираженiсть реакції запалення i 

процесів регенерації [24]. Потужність клітинного імунітету в значній мiрi 

залежить від інтенсивності генерації НО [2]. 

На сьогоднішній день накопичилась велика кількість даних щодо 

активації ПОЛ при різних патологіях [48, 51, 54, 59, 83, 141, 161, 282, 334, 

342]. Збільшення інтенсивності ПОЛ призводить до дезорганізації структури 

біологічних мембран, пригнічення активності життєво важливих ферментів, 

пошкодження ДНК, РНК, хроматину ядра тощо [96].  

Гальмування ж активності ПОЛ може бути причиною порушення 

синтезу деяких біологічно активних речовин в організмі та свідченням 
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зниження фагоцитозу, як важливої ланки імунної системи [193].  

Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів зумовлюється вільними 

радикалами хімічних речовин, що з'являються при їх метаболічній активації, 

і активними формами Оксигену, які утворюються в ланцюгах 

мітохондріального та мікросомального окиснення [79]. Інтенсифікації ПОЛ 

сприяють зниженню внутрішньоклітинного вмісту антиоксидантів 

(токоферолу, аскорбінової кислоти, селену) і активності ферментів 

антиоксидантних систем (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, 

глутатіонредуктази, каталази) [112].  

Супероксидний радикал (О2
-), який утворюється у дихальному ланцюзі 

мітохондрій, є ключовим i стартовим радикалом у запуску цілого ряду 

вільнорадикальних реакцій, у результаті яких можуть утворитись 

гiдроксидний радикал (ОН), сiнглетний Оксиген (1О2
-), пероксид гідрогену 

(Н2О2), гiдропероксидний радикал (НОО), пероксирадикали жирних кислот 

(LOO) та iншi [83]. 

Окиснення поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) у мембранах 

клітин здійснюється за участю гідроксильного радикалу та сiнглетного 

Оксигену [340]. При взаємодії ОН з ПНЖК утворюється діеновий кон’югат 

ПНЖК  (L), який у реакції з 1О2
- утворює пероксирадикал жирної кислоти 

(LOO), а останній запускає, у свою чергу, ланцюгову реакцію ПОЛ. У 

подальшому LOO відновлюється до LOOН i розпадається з утворенням 

жирного альдегіду, малонового діальдегіду, напiвальдегiду дикарбонової 

кислоти [328]. 

Частина утворених кисневих радикалів, особливо OH, пiд час 

неконтрольованих вiльнорадикальних реакцій здатні пошкоджувати не 

тільки лiпiднi, а й інші органічні молекули [88].  

На даний час інтенсивність ПОЛ у тканинах тварин оцінюють за 

вмістом у крові і тканинах гідроперекисів, дієнових кон'югатів та малонового 

діальдегіду, який є кінцевим продуктом окиснення [48]. 
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Як було наведено вище, після народження парціальний тиск Оксигену 

в тканинах зростає, активізується метаболізм, посилюється генерація 

оксигенових радикалів. Очевидно, перехід метаболізму та фізіологічної 

активності цілих систем та окремих органів новонародженого на якісно 

інший рівень функціонування передбачає не тільки модернізацію 

ультраструктури клітинних мембран, зміни їх проникності та чутливості, 

руйнуванні залишкових мембранних структур, радикалозалежному синтезі 

бiологiчно-активних речовин, але і заміну пошкоджених радикалами 

“старих” клітин на молоді, високодиференційовані клітини [51]. 

Антиоксидантна система (АОС) – це система, що відповідає за 

регуляцію інтенсивності радикалоутворення та знешкодження продуктів 

пероксидації. Завданням АОС є підтримання балансу між інтенсивністю 

радикалоутворення та потребами організму у фiзiолого-бiохiмiчних аспектах 

дії радикалів Оксигену та їх похідних, а саме синтезу біологічно-активних 

речовин, регуляції проникності мембран [48]. 

АОС складається з ферментативної та неферментативної ланки [112]. 

До ферментативної системи антиоксидантного захисту слід віднести 

супероксиддисмутазу (СОД), каталазу, глутатіонпероксидазу (ГП), 

глутатіонтрансферазу (ГТ) та глутатіонредуктазу (ГР). 

Супероксиднi радикали в організмі СОД утилізує до Н2О2 [48]. За цих 

умов активність СОД тісно пов’язана з парціальним тиском О2 [55]. У 

подальшому Н2О2 каталазою нейтралізується до Н2О i О2 та селензалежною 

глутатiонпероксидазою [266]. ГП та ГТ відновлюють гiдроперекиси 

органічних сполук [141]. Відновленням глутатiону ГР забезпечує 

функціонування глутатiонової антиоксидантної системи [59]. Активність 

глутатіонзалежних ферментів у тканинах тварин підвищується після 

народження [54]. 

До неферментативної системи антиоксидантного захисту належать 

біоантиоксиданти фенольного ряду, які включають велику групу різних за 
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функцією циклічних сполук: вітаміни Е, К, флавоноїди, меланіни, похідні 

індоламіну, стероїдні гормони та ін. [112]. Фенольні сполуки здатні до 

зворотного окиснення, у ході якого утворюються спочатку семіхінонові 

радикали, а потім хінони. Фенольні форми характеризуються 

антиоксидантною активністю, тоді як антирадикальна активність хінонової 

форми фенольних сполук виражена незначною мірою [271].  

Неонатальна адаптація тварин до факторів навколишнього середовища 

характеризується істотними змінами інтенсивності обміну речовин і 

пероксидного окиснення ліпідів в їх організмі. Це зумовлено впливом 

багатьох факторів, найбільш важливим з яких є вплив атмосферного 

Оксигену у тварин після переходу від пренатального розвитку до 

постнатального, а також різке збільшення вмісту ненасичених жирних кислот 

у складі фосфоліпідів ліпідів у їх тканинах.  

Низький вміст ненасичених жирних кислот виявлено до прийому 

молозива у крові і тканинах [71] у новонароджених тварин різних видів, у 

тому числі у новонароджених поросят. Ці дані дозволяють пояснити відносно 

низький вміст продуктів ПОЛ у крові і тканинах новонароджених. Після 

споживання новонародженими тваринами молозива, кількість ненасичених 

жирних кислот у складі ліпідів різних органел, у тому числі у складі 

фосфоліпідів мембран мітохондрій і мікросом, різко збільшується [221]. В 

умовах гіпероксії це призводить до підвищення інтенсивності ПОЛ. 

Відмічено різке підвищення концентрації продуктів ПОЛ у печінці щурів в 

перші дні після народження [267] . 

Концентрація ТБК-активних продуктів у плазмі крові поросят через    

6–12 годин після народження підвищується на 20–25 %, що свідчить про 

посилення ПОЛ в їх організмі. За цих умов доведена пряма залежність між 

вмістом жиру в молозиві свиноматок і рівнем малонового діальдегіду в 

плазмі крові поросят в перші дні після народження [48]. 

Результати досліджень В. В. Снітинського [141] свідчать про високу 
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активність ГП і ГР в еритроцитах новонароджених поросят та підвищення 

активності ферментів при додаванні вітаміну Е і селену до раціону поросних 

свиноматок. 

Наявні в науковій літературі дані свідчать також, що вікова динаміка 

продуктів ПОЛ в крові і тканинах тварин і стан окремих елементів 

антиоксидантної системи повністю встановлена, однак що стосується зв’язку 

насиченості крові Оксигеном та інтенсивності ПОЛ і антиоксидантної 

системи захисту організму, то в наявній літературі даних встановлено не 

було, що свідчить про актуальність поглибленого дослідження такого плану. 

 

 

 

1.3. Характеристика наночасток та використання нанопрепаратів у 

ветеринарії 

 

Нанотехнології спрямовані на вирішення актуальних завдань АПК, 

таких, як ресурсозбереження та зростання ефективності обладнання, 

підвищення продуктивності тваринництва, врожайності та стійкості 

сільськогосподарських культур до несприятливих умов навколишнього 

середовища [3, 11, 15, 26, 36]. Вдосконалення технологічних процесів 

виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, отримання 

екологічно безпечної продукції й усунення втрат якості продуктів 

харчування при зберіганні [106]. Нанотехнології у ветеринарній медицині 

являють собою відносно нову, перспективну галузь знань, яка інтенсивно 

розвивається та є орієнтованою на вивчення і застосування 

наноструктурованих матеріалів з розміром частинок від 1 до 100 нанометрів, 

тобто це технології маніпулювання речовиною на атомному і молекулярному 

рівні [225, 226]. 

Нанотехнології визнані основною рушійною силою науки XXI століття, 

і все активніше застосовуються в різноманітних галузях тваринництва для 
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лікування і профілактики захворювань різної етіології. [153]. Вони 

дозволяють змінювати структуру і склад речовин, створювати принципово 

нові матеріали, які згодом будуть використані для хіміопрофілактики 

захворювань тварин [107]. 

Серед різноманітних видів і методів отримання наночасток на особливу 

увагу заслуговують розробки українських дослідників, які отримали 

електрично заряджені наночастки [118, 119, 121]. 

Найбільший інтерес представляють ерозійно-вибухові нанотехнології, 

за допомогою яких були синтезовані нові електрично заряджені колоїди 

наночасток металів [120, 121]. У якості комплексоутворювача в них 

виступають наночастки мікроелементів із поверхневим електричним зарядом 

зі знаком «мінус», а в ролі лігандів – молекули води або інших хімічних 

сполук. Це новий клас комплексних сполук із координаційним числом 

більшим за 12, що досягається відповідною електризацією наночасток [122]. 

Наночастки утворюються при вибухах локальних ділянок металевих 

гранул у процесі електроімпульсної абляції у воді [108]. В результаті вибуху 

утворюються потужні потоки електронів у яких знаходяться наночастки. 

Навколо них утворюється поверхневий електричний заряд із знаком «мінус» 

[125]. За структурною будовою наночастки є подібні до аніонного хелатного 

комплексу через наявність у металевих наночастках поверхневого 

електричного заряду зі знаком «мінус», але при цьому виключаються 

токсичні прояви через відсутність аніона [296]. 

Надзвичайно цікавою є розробка ТОВ «Наноматеріали і 

нанотехнології», технологія на створення наночасток різнорідних металів у 

вигляді структурованих агломератів наночасток різних розмірів, які 

знаходяться між собою в електричному контакті [120]. Їх отримують при 

певних режимах ерозійно – вибухового диспергування металевих гранул 

різнорідних металів (не менше двох). Причому, електричне поле частинок 

меншого розміру має більший градієнт потенціалу, ніж частинок великого 
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розміру. При близькому розташуванні малих і великих частинок за рахунок 

електростатичної індукції на локальних ділянках поверхні великої частинки 

напроти малої частинки утворюються наведені (індуковані) заряди 

протилежного знаку (щодо знака заряду частинки меншого розміру). Тому на 

поверхні великої частинки «налипають» дрібні частинки, які знаходяться між 

собою в електричному контакті. Це дозволяє задіювати електрохімічні явища 

за рахунок використання металів із різними електрохімічними потенціалами. 

При цьому підвищується активність хелатного аквананохелату [120]. В якості 

комплексоутворювача поліметалевого хелатного аквананокомплексу 

виступають наночастинки різнорідних металів. Оптимальне співвідношення 

середніх розмірів наночастинок різнорідних металів знаходиться в межах              

5–20 [360]. Це дозволяє, з одного боку, отримати стійкий хелатний 

аквананокомплекс, а з іншого, забезпечити оптимальне покриття поверхні 

великих наночастинок малими наночастинками і тим самим не обмежувати 

контакт великої частинки із зовнішнім середовищем і, відповідно, не 

перешкоджати прояву електрохімічних властивостей поліметалевого 

хелатного аквананокомплексу [237].  

При створенні та промисловому виробництві наночасток за допомогою 

ерозійно – вибухової технології основний акцент був націлений на біоцидні 

метали (Ag, Cu, Zn, Mg та ін.) [15]. На основі колоїдного срібла й міді 

розроблені засоби для дезінфекції та консервації питної води, фільтри й 

мембрани для очистки соків, пива, вина та повітря [105]. Наноматеріал 

«шумерське срібло», до складу якого входять наночастки срібла і міді 

ефективно проявив себе при знезараженні приміщень діючого 

свинокомплексу та птахофабрики [107]. 

Синовіоцитограми об’єктивно засвідчують незаперечні переваги 

місцевого застосування при гнійних артритах колоїду наночасток порівняно з 

антибіотикотерапією (переважно за рахунок наносрібла з його вираженими 

антисептичними властивостями) [107]. В першу чергу це пояснюється 
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неможливістю утворення резистентності мікроорганізмів проти наночасток, у 

той час як стійкість бактерій проти антибіотиків постійно зростає й 

поширюється.  

Дослідження проведені у Інституті біології тварин НААН показано, що 

в поросят після внутрішньом'язового введення їм різних доз препарату ферум 

цитрату (у 100 см3 якого міститься 0,4 мг Феруму), для профілактики 

ферумдефіцитної анемії, проходить збільшення активності СОД, каталази, 

ГП та вмісту відновленого глутатіону в еритроцитах крові поросят-сисунів. 

Найбільш позитивний вплив на стан ферментативної ланки 

антиоксидантного захисту поросят-сисунів спостерігали у тварин, яким на 

другу добу життя вводили по 1,5 см3/гол препарату ферум цитрату [7]. Також 

наведено результати досліджень показників білкового обміну в поросят, 

після внутрішньом'язового введення їм різних доз ферум цитрату. 

Встановлено, що ферум цитрат сприяє збільшенню в плазмі крові вмісту 

загального білка за рахунок бета та гаммаглобулінових фракцій [6]. 

Ефективність дії ферум цитрату автори пояснюють більш повноцінним 

забезпеченням необхідним для організму Ферумом та його вищою 

біологічною доступністю. 

Застосування при лікуванні неспецифічних гнійно-некротичних 

процесів, некробактеріозу та кератомікозів суміші колоїдів наноаквахелатів 

Ag, Cu, Zn, Mg представляє собою потужну комплексну (етіотропну та 

патогенетичну) терапію, застосування якої супроводжується значним 

зменшенням кількості обробок і значним прискоренням виліковування 

хворих тварин [15]. 

Наночастки металів ефективно використовують як компоненти 

імунобіологічних препаратів та сировину для пробіотиків, вакцин, як 

стимулятори біологічних властивостей промислово важливих штамів, як 

засобу цілеспрямованої терапії [107]. Не менш важливим є використання 

наночасток металів як складових частин кормових добавок до основного 
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раціону продуктивних тварин та птиці, так званих нанонутріцевтиків. 

У Калузькій філії РГАУ – МСГА ім. К. А. Тімірязєва та Калузькому 

регіональному центрі «Нанобіотехнологія» розроблені перспективні біоцидні 

нанопрепарати, в яких присутні індивідуальні метали у формі 

ультрадисперсних нанопорошків, їх сумішей і сплавів [2]. Метали в 

ультрадисперсної формі мають поряд з високими бактерицидними 

властивостями істотно меншу токсичність і не накопичуються в організмі. 

Захисна здатність композицій, створених з використанням ультрадисперсних 

систем, досить висока, наприклад, 1–1,5 см3 препарату на 1 кг живої маси 

поросяти достатньо для лікування диспепсії [3]. 

Відомими нанопереносчиками є фосфоліпідні ліпосоми, що 

представляють собою штучні ліпідні оболонки, що складаються з одного або 

більше концентричних ліпідних шарів, завдяки чому вони мають схожість за 

складом і будовою з клітинними мембранами організму [26]. Найчастіше для 

їх побудови використовують фосфатидилхолін (ФХ), який отримують з 

жовтка яєць або фосфатидного концентрату сої. Спосіб взаємодії ліпосом в 

найпростішому варіанті полягає в їх прикріпленні до поверхні клітинної 

мембрани [158]. У НДІ гематології та трансфузіології Російської Федерації 

отримана ліпосомальна суспензія «Ліпоферол» з ліпосомами розміром 10 –

 50 нм, на основі якої була створена суха ліпосомальна вирусвакцина [146].  

У Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини» НААН, Інституті біоколоїдної хімії ім. 

 Ф. Д. Овчаренка НАН України і Державному науково-контрольному 

інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів розроблений спосіб 

генотоксичного контролю властивостей наночастинок металів ветеринарного 

призначення методом ДНК-комет в пробірці [107]. Експериментальні 

перевірки на наночастинок Ауруму, Аргентуму і Феруму, а також 

комерційних препаратах ветеринарного призначення показали його 

ефективність і здатність реальної оцінки біобезпеки. 
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Вчені Бєлгородського державного університету (БелГУ) розробили 

нанотехнологічну кормову добавку для сільськогосподарських тварин. До її 

складу входять наносорбент на основі глин Бєлгородської області [106]. Як 

показали досліди на лабораторних тваринах, добавка поглинає катіони 

Купруму, Плюмбуму та інших важких металів у 10–100 разів ефективніше, 

ніж активоване вугілля. При вмісті в шлунково-кишковому тракті тварини 

10 мг/дм3 Нікелю очищення відбувається на 100 %, Хрому, Плюмбуму, 

Меркурію, Кадмію – на 80–95 %, а радіоактивного Цезію – на 95–98 %. Крім 

того, добавка на 98–99,99 % нейтралізує збудників дизентерії, золотистого 

стафілококу і вірусу поліомієліту, сорбує патогенні бактерії кишкової групи 

– сальмонели, стрептококи, кишкову паличку.  

Проте не слід забувати, що наночастки можуть надавати як 

лікувальний ефект, так і викликати появу різних патологій, внаслідок 

накопичення в різних органах і тканинах живих організмів та зміні їх 

функціональної активності та біологічних властивостей [230]. Встановлено, 

що дрібніші наночастинки швидше акумулюються в органах живих об'єктів і 

дуже повільно звідти виводяться. Вони зв'язуються з нуклеїновими 

кислотами і білками, активізують біологічну функцію організмів, тим самим 

підвищуючи можливість посилювання токсичності різноманітних 

контамінантів організму [264]. Тому контроль біологічної безпеки є 

основним моментом при використанні наночастинок у будь-якій галузі 

народного господарства [229]. 

Наразі в світовій науковій літературі вже накопичений великий досвід, 

про те, що наночастинки металів можуть бути причиною серйозних 

патологій у живих організмів, так званих «нанопатологій» [11, 15, 107, 113, 

125, 292, 296, 352, 360]. 

Аеорозолі наноаквахелатів металів, які через легені проникають у 

внутрішнє середовища тваринного організму, помітно посилюють 

функціональну активність органів, їх систем та тканин свиней за рахунок 
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інтенсифікації перебігу біохімічних процесів. Аеорозолі стимулюють 

гематопоез, збільшують у крові вміст вуглеводів, білка, альбумінів, 

нормалізують білковий індекс [107]. 

Описано застосування аерозольної терапії наноаквахелатами металів, 

методом профілактики й лікування важких (вірусних, вірусно – 

бактермальних, грибкових) пневмоній; застосування методу аерозольної 

терапії наноаквахелатами металів дає 92 % ефект збереження поросят і може 

бути використаний при лікуванні пневмонії свинячого грипу у людей [293]. 

У лікуванні та профілактиці хвороб тварин застосування 

наноаквахелатів металів слід вважати новим етапом розвитку ветеринарної 

медицини як своєрідної нановетеринарії. 

 

1.4. Підсумок огляду літературних джерел 

Доведено, що життєздатність та продуктивність тварин зокрема 

поросят, значною мірою залежить від забезпечення їх організму препаратами 

Феруму [9, 22, 25, 32, 33, 35, 103, 111, 135, 151]. В механізмах пригнічення 

синтезу гемоглобіну та розвитку постнатальної анемії в організмі поросят 

раннього віку важливе значення має зменшення вмісту Феруму в організмі 

тварин після народження у зв'язку з недостатньою функціональною 

активністю печінки, низьким умістом іонів Феруму в молоці свині [95, 111, 

114, 136, 317]. 

По літературним даним бачим, що дослідження проводились за 

напрямом вивчення особливостей обміну речовин на різних стадіях 

постнатального розвитку у свиней [29, 81, 145, 159, 187, 238], однак 

вимагають поглибленого вивчення питання впливу введення різних сполук 

Феруму на обмін речовин, гемопоез, рухову активність та продуктивність 

поросят. 

У достатній мірі досліджено питання постнатальної адаптації у різних 

видів тварин, зокрема показано розвиток еритропоетичної системи у 
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новонароджених поросят [111, 114, 185, 190, 198]. Однак, не з'ясовані 

питання впливу наносполук Феруму на гематологічні показники у крові 

новонароджених поросят.  

Дослідженнями останніх років з'ясовано, що новонароджені поросята 

переживають оксидаційний стрес, що характеризується зміною 

співвідношення популяцій еритроцитів у різних видів тварин в онтогенезі, 

активацією ПОЛ в ранній постнатальний період розвитку [18, 51, 59, 83, 126, 

160]. З'ясовані основні механізми виникнення і розвитку патологій у поросят 

раннього віку [24, 29, 91, 128, 159]. У доступній науковій літературі відсутні 

данні стосовно впливу наносполук на інтенсивність ПОЛ та активність 

системи АОЗ у новонароджених поросят.  
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РОЗДІЛ 2 

ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

Дисертаційну роботу виконано у 2010–2016 рр. на кафедрі фізіології, 

біохімії і морфології Подільського державного аграрно-технічного 

університету (ПДАТУ).  

Експериментальну частину роботи проведено на базі клініки 

факультету ветеринарної медицини ПДАТУ м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області, Науково-виробничого центру «Поділля» ПДАТУ та 

ППФ «Деметра» с. Кам’янка Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області. Лабораторні дослідження проводились в умовах наукової 

лабораторії кафедри фізіології, біохімії і морфології ПДАТУ та лабораторії 

медичного центру приватного підприємства «Медична практика плюс», м. 

Кам’янець-Подільський. 

Досліди виконано на новонароджених поросятах великої білої породи. 

При підборі поросят та формуванні дослідних груп тварин досліджували на 

наявність інвазійних, інфекційних та незаразних захворювань. Стан здоров’я 

тварин контролювали за основними фізіологічними показниками. 

Господарство під час проведення досліджень було вільне від інфекційних та 

паразитарних хвороб. Профілактичні та протиепізоотичні заходи 

(діагностичні дослідження, щеплення дегельмінтизації, профілактичні 

обробки, дезінфекції, дезінсекції та дератизації) проводились планово та 

регулярно. 

В дослідні групи відбирались тільки здорові поросята від клінічно 

здорових свиноматок. Всі тварини дослідних груп мали живу масу тіла під 

час народження 1100–1300 г. До 30-добового віку поросята утримувались під 

свиноматками. Умови утримання і годівлі відповідали існуючим нормам.  

Експериментальна частина досліджень була виконана у 2 серіях 

досліджень згідно загальної схеми, яка наведена на рисунку 2.1.  
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І серія: Вивчення показників гуморальної регуляції, насиченість крові Оксигеном та 

обміну ліпідів у крові поросят за введення декстранового комплексу тривалентного 

Феруму (Броваферану-100) 

 

Контрольна група Дослідна група 

2 см3 ізотонічного розчину NaCl 200 мг Fe – Броваферан-100 

 

У крові визначали: кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, середній вміст гемоглобіну в 

еритроциті. У плазмі крові визначали: концентрацію вільного трийодтироніну, кортизолу, 

інсуліну, загального холестеролу, холестеролу ліпопротеїдів високої низької та наднизької 

щільності 

 

ІІ серія: Визначення рухової активності, вмісту гормонів, інтенсивності транспорту 

ліпідів, їх пероксидне окиснення та продуктивність поросят за введення ферум цитрату та 

Броваферану-100 

 

І дослід: Вивчення впливу ферум цитрату та Броваферану-100 на показники насиченості 

крові Оксигеном у поросят 

 
 

Група тварин 

Контрольна І досл. ІІ досл. ІІ досл. ІV досл. V досл. VІ досл. 

2 см3 

ізотонічного 

розчину NaCl 

Броваферан-100 ферум цитрат 1,0 мг Fe – ферум 

цитрат + 100 мг Fe – 

Броваферан - 100 
200 мг Fe 100 мг Fe 

2,0 мг 

Fe 
1,0 мг Fe 0,5  мг Fe 

 

У крові визначали: кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, гематокрит, середній об’єм, 

середню концентрацію та вміст гемоглобіну в еритроциті 

 

ІІ дослід: Дослідження рухової активності, вмісту гормонів, інтенсивності транспорту 

ліпідів, їх пероксидне окиснення у поросят за введення ферум цитрату та Броваферану-

100 

 
 

Контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна 

2 см3 ізотонічного 

розчину NaCl 

200 мг Fe – 

Броваферан-100 

2 мг Fe – ферум 

цитрат 

1 мг Fe – ферум цитрат 

+ 100 мг Fe – Броваферан-

100 

 

Досліджували рухову активність, показники продуктивності. В плазмі крові визначали 

вміст Fe, концентрацію вільного трийодтироніну, кортизолу, інсуліну, загального 

холестеролу, триацилгліцеролів, холестеролу ліпопротеїдів високої, низької та наднизької 

щільності, вміст ТБК-активних продуктів. У гемолізатах еритроцитів визначали 

активність каталази та глутатіонпероксидази 

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень 
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В першій серії досліджень вивчали показники гуморальної регуляції, 

насиченість крові Оксигеном та вмісту ліпідів у крові поросят за введення 

декстранового комплексу тривалентного Феруму (Броваферану-100). 

У другій серії досліджень було проведено два досліди і виробничу 

перевірку. 

В першому досліді вивчали вплив ферум цитрату та Броваферану-100 

на показники насиченості крові Оксигеном у поросят. 

В другому досліді вивчали рухову активність, вміст гормонів, 

інтенсивність транспорту ліпідів, їх пероксидне окиснення у поросят за 

введення ферум цитрату та Броваферану-100. 

Броваферан-100 – розчин декстранового комплексу тривалентного 

Феруму. У 1 см3 препарату – 100,0 мг Феруму. Виробник ТОВ 

«БРОВАФАРМА», Україна. 

Ферум цитрат – сіль Феруму і лимонної кислоти (FeC6H5O7) червоно – 

коричневі кристали, розчинні у воді. У 1 см3 препарату – 1,0 мг Феруму. 

Ферум цитрат отриманий за допомогою ерозійно-вибухової нанотехнології. 

У якості комплексоутворювача виступають наночастки Fe із поверхневим 

електричним зарядом зі знаком «мінус», а в ролі лігандів – молекули води 

або інших хімічних елементів. Це новий клас комплексних сполук із 

координаційним числом більшим за 12, що досягається відповідною 

електризацією наночасток [15]. Утворюються наночастки при вибухах 

локальних ділянок металевих гранул у процесі електроімпульсної абляції у 

воді, в результаті чого утворюються потужні потоки електронів, у яких 

знаходяться наночастки. За структурою будовою наночастки подібні до 

аніонного хелатного комплексу через наявність поверхневого електричного 

заряду зі знаком «мінус», але при цьому виключаються токсичні прояви 

через відсутність аніона [120]. Надано ТОВ «Наноматеріали і 

нанотехнології», м. Київ. 
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2.1. Вивчення показників гуморальної регуляції, показників 

системи еритрону та обміну ліпідів у крові поросят-сисунів за введення 

декстранового комплексу тривалентного Феруму (Броваферану-100)  

На першому етапі досліджень на базі свиноферм ППФ «Деметра» с. 

Кам’янка Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області провели 

дослід з визначення фізіологічних механізмів гуморальної регуляції: 

показників насиченості крові Оксигеном та ліпідів у крові поросят шляхом 

моделювання її активності введенням поросятам залізодекстрану 

(Броваферану-100). Для цього у 3-добовому віці поросят за принципом 

аналогів розділили на дві групи по 5 тварин у кожній (рис. 2.1). Поросятам 

дослідної групи внутрішньом’язово вводили на 3 та 8 добу життя 

Броваферан-100 у дозі 2 см3 на тварину (згідно настанови про застосування 

препарату). Разова доза введеного Феруму складала 200 мг [103]. 

Поросятам контрольної групи вводили відповідну кількість, 2 мл 

ізотонічного розчину.  

Матеріалом для дослідження слугувала кров, одержана з краніальної 

порожнистої вени на 5, 10, 20, і 30 добу життя. Як антикоагулянт 

використовували гепарин. У цільній крові підраховували кількість 

еритроцитів, визначали концентрацію гемоглобіну, показник гематокриту та 

середній вміст гемоглобіну в еритроциті [102]. Для одержання плазми кров 

центрифугували при 3000 об./хв протягом 10 хв. В плазмі крові на базі 

лабораторії Медичного центру приватного підприємства «Медична практика 

плюс» визначали: вміст Феруму у крові за принципом звільнення його із 

залізовмісних пептидів сироватки крові та відновленню завдяки дії гуанідину 

та гідроксиламіну, причому феррозин із іонами Fe утворює комплекс 

фіолетового кольору; концентрацію вільного трийодтироніну (Free T3 EIA 

KIT виробництва DAI), кортизолу (CORTISOL EIA виробництва ХЕМА) та 

інсуліну (Insulin ELISA Kit виробництва RayBiotech) імуноферментними 

методами. Проводили визначення вмісту загального холестеролу (ХС) 

http://www.ld.ru/catalog/item-155435.html
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ферментативно-фотометричним методом (набір Chol-DAC.Lq фірми Spectro 

Med s. R. L., Молдова), триацилгліцеролів (ТАГ) – ферментативно-

фотометричним методом (набір TG-DAC.Lq), холестерину ліпопротеїдів 

високої щільності (ХС ЛПВЩ) преципітаційно/ферментативно-

фотометричним методом (набір Chol HDL-DAC.Lq). Холестерол 

ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів 

наднизької щільності (ХС ЛПННЩ) і ліпідограму в цілому визначали за 

допомогою біохімічного аналізатора RT-1904C. Розрахунковими методам 

визначали співвідношення ТАГ/ ХС ЛПВЩ. 

На базі лабораторії кафедри фізіології, біохімії і морфології ПДАТУ 

проводили підрахунок кількості еритроцитів на сітці лічильної камери 

Горяєва. Визначення гематокриту проводили за допомогою мікроцентрифуги 

МЦГ-8 та капілярних трубок при 8000 об./хв протягом 5 хв. Визначали 

гематокрит за шкалою що входить у комплект до центрифуги. Визначення 

середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті проводили розрахунковим 

методом [102]. Визначення вмісту гемоглобіну у крові – шляхом його 

взаємодії калієм залізосинеродистим (Х.Ч.), де він окиснюється до 

метгемоглобіну, що утворює з ацетонціангідрином забарвлений 

геміглобінцианід, інтенсивність забарвлення якого пропорційна до вмісту 

гемоглобіну [68]. 

 

2.2. Вивчення рухової активності поросят та показників 

кровотворення, вмісту гормонів, ліпідів, їх пероксидного окиснення у 

крові за введення ферум цитрату та Броваферану-100. 

Для з’ясування фізіологічної дії різних доз ферум цитрату та 

декстранового комплексу тривалентного Феруму (Броваферану-100) на 

показники крові поросят-сисунів, підібрали дослідні групи таким чином, щоб 

можна було проаналізувати особливості рухової активності, гуморальної 

регуляції, транспорту холестеролу у крові та інтенсивність ПОЛ залежно від 

характеристик системи еритрону. Експериментальна частина досліджень 
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проведена на базі клініки факультету ветеринарної медицини ПДАТУ та 

ППФ «Деметра» с. Кам’янка, Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області. 

Для виконання поставленого завдання було проведено два досліди та 

виробничу перевірку. У першому досліді другої серії досліджень вивчали 

фізіологічний вплив ферум цитрату та Броваферану-100 на показники крові. 

Для цього у 3-добовому віці поросят за принципом аналогів розділили на сім 

груп по 5 тварин у групі (рис. 2.1). Поросятам контрольної групи вводили 

2 мл ізотонічного розчину внутрішньом’язово. Поросятам дослідних груп 

внутрішньом’язово вводили препарати Феруму за вищенаведеною схемою. 

Перша дослідна група одноразово одержувала 200 мг Феруму (Броваферан-

100); друга дослідна група – 100 мг Феруму (Броваферан-100); третя дослідна 

група – 2 мг Феруму (ферум цитрат); четверта дослідна група – 1 мг Феруму 

(ферум цитрат); п’ята дослідна група – 0,5 мг Феруму (ферум цитрат); шоста 

дослідна група – 1 мг Феруму (ферум цитрат) + 100 мг Феруму (Броваферан-

100). Препарати вводились на третю і восьму доби життя.  

Матеріалом для дослідження слугувала кров дослідних та контрольної 

групи тварин, одержана з краніальної порожнистої вени на 5, 10, 20, і 30 добу 

життя. Як антикоагулянт використовували гепарин. У цільній крові 

визначали кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобіну, показник 

гематокриту та розраховували середній об’єм еритроцитів (СОЕ), середню 

концентрацію гемоглобіну в еритроциті (СКГЕ) та середній вміст 

гемоглобіну у еритроциті (СВГЕ). В плазмі крові визначали вміст загального 

білірубіну за методом Йендрашика [68], що базується на принципі утворення 

в присутності кофеїнового реактиву діазотованою сульфаніловою кислотою 

із прямим та зв’язаним білірубіном азобілірубіну рожево-фіолетового 

кольору. 

У другому досліді досліджували рухову активність, вміст гормонів, 

інтенсивність транспорту ліпідів та їх пероксидне окиснення у поросят за 
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введення ферум цитрату та Броваферуну-100. Для цього у 3-добовому віці 

поросят за принципом аналогів розділили на чотири групи по 5 тварин у 

кожній (рис. 2.1). Поросятам контрольної групи внутрішньом’язово вводили 

ізотонічний розчин у кількості 2 см3. Поросятам першої дослідної групи 

внутрішньом’язово вводили 200 мг Феруму (2 см3 препарату Броваферан-

100). Тваринам другої дослідної групи вводили 2 мг Феруму (2 см3 розчину 

ферум цитрату). Тваринам третьої дослідної групи – 1 мг Феруму (1 см3 

розчину ферум цитрату) + 100 мг Феруму (1 см3 препарату Броваферан-100). 

Препарати вводились на третю і восьму доби життя.  

Матеріалом для дослідження слугувала кров, одержана з краніальної 

порожнистої вени на 5, 10, 20, і 30 добу життя. Кров одержували з передньої 

порожнистої вени, як антикоагулянт використовували гепарин.  

Для біохімічних досліджень використовували венозну кров, одержану 

від поросят на 5, 10, 20, і 30 добу життя,  шляхом пункції передньої 

порожнистої вени. В плазмі крові визначали: концентрацію вільного 

трийодтироніну, кортизолу та інсуліну (у 10-добовому віці).  

Для одержання плазми кров центрифугували при 3000 об./хв протягом 

10 хв. У плазмі крові визначали вміст Fe, концентрацію вільного 

трийодтироніну, кортизолу, інсуліну (у 10-добовому віці), загального 

холестеролу, триацилгліцеролів, холестерин ліпопротеїдів високої, низької та 

наднизької щільності вищенаведеними методами. Також проводили 

визначення вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові та активності 

каталази (ЕС 1.11.1.6) і глутатіонпероксидази (ЕС 1.11.1.9) у гемолізатах 

нефракціонованих еритроцитів [102], для цього еритроцити при to 2–4о С 4–5 

разів відмивали 0,15 М розчином NaCl (ХЧ) на 5 мМ фосфатному буфері (рН 

7,4) при центрифугуванні протягом 10 хв 3000 об./хв. Гемоліз еритроцитів 

проводили шляхом додавання їх до двох об'ємів охолодженої дистильованої 

води і дворазового заморожування у рідкому азоті. Гемолізат очищали від 

строми еритроцитів шляхом центрифугування протягом 5 хв при 5000 об./хв. 
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Концентрацію ТБК-активних продуктів у плазмі крові поросят 

визначали за допомогою кольорової реакції з тіобарбітуровою кислотою (ХЧ) 

[102]. В основі методу лежить реакція між МДА і іншими подібними за 

хімічною активністю речовинами із тіобарбітуровою кислотою, яка в умовах 

високої температури і низької величини рН середовища проходить з 

утворенням триметинового комплексу, який містить одну молекулу МДА і 

дві молекули ТБК.  

Активність глутатіонпероксидази (ГП) в еритроцитах визначали за 

методом В. М. Моіна [102]. В основі методу лежить порівняльне дослідження 

ступеня окиснення відновленого глутатіону пероксидом водню, який 

додається до інкубаційної суміші, що містить 1 см3 гемолізату еритроцитів.  

Визначення активності каталази [102] базується на здатності пероксиду 

гідрогену утворювати з солями Молібдену стійкий кольоровий комплекс. 

Фіксували показники продуктивності, досліджували рухову активність 

та проводили клінічний огляд тварин за загальноприйнятими методами. 

Визначали кореляційні зв’язки із руховою активністю тварин та 

біохімічними показниками крові розрахунковим методом. 

Для дослідження рухової активності поросят-сисунів використовували 

модифіковану методику запропоновану В. І. Велікжаніновим (1979) [19–21]. 

Відеозаписи рухової активності тварин отримували за допомогою системи 

спостереження Danrou KCR-6324DR і фіксувались цілодобово. 

Застосовували три критерії оцінки рухової активності тварин: рух, ссання 

свиноматки та споживання корму і перебування у статичному положенні 

(відпочинок). Фіксували кількість часу затраченого твариною на ссання 

свиноматки+споживання корму та кількість часу затраченого на прояви 

рухової активності. Час на перебування у статичному положенні 

вираховували математично шляхом віднімання часу затраченого твариною 

протягом доби на ссання свиноматки, споживання комбікорму та рух. 

Дослідження рухової активності вивчали на ППФ «Деметра» за 
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наведеною схемою досліджень по (30 голів в групі), фіксували показники на 

7, 20 і 30 добу життя за модифікованою методикою.  

Для виробничої перевірки отриманих результатів було підібрано 400 

поросят по (100 голів у групі) на свинофермі ППФ «Деметра». Поросятам 

контрольної групи внутрішньом’язово вводили 2 мл 0,9% NaCl. Поросятам 

першої дослідної групи вводили препарат Броваферан-100 у дозі 2 см3 (1см3 

препарату містив 1 мг Fe). Тваринам другої дослідної групи вводили 2 см3 

ферум цитрату (1 см3 препарату містив 1 мг Fe) та поросятам ІІІ дослідної 

групи вводили комплексно ферум цитрат та Броваферан-100 по 1 мл 

внутрішньом’язово в наведеній вище концентрації. Препарати вводили на 

третю і восьму добу життя. На початку та на кінці досліду визначали масу 

тіла тварин, розраховували середньодобові прирости та фіксували 

збереженість поросят у місячному віці. 

Одержані цифрові дані опрацьовували загальноприйнятими методами 

варіаційної статистики: визначали середньоарифметичну величину (М); 

середньоквадратичну помилку (m) і достовірність різниць (р) між 

досліджуваними показниками за критерієм Стюдента з використанням за 

малих виборок (n) спеціальних програм. Коефіцієнти кореляції (r) 

розраховувалися методом Пірсона за допомогою прикладного програмного 

комплексу «Microsoft Office Excel 2013». Різницю між двома величинами 

вважали достовірною за р<0,05; р<0,01; р<0,001. 

Під час проведення експериментальних досліджень дотримувались 

міжнародних вимог Закону України № 3447 – IV від 21.02.06 р. “Про захист 

тварин від жорстокого поводження”, що встановлено комісією з етичних 

питань ЛНАУ (протокол № 3 від 16.03.2010 р.) і узгоджувалися з основними 

принципами “Європейської конвенції з захисту хребетних тварин, що 

використовуються для експериментальних та наукових цілей” (Страсбург, 

1986), декларації “Про гуманне ставлення до тварин” (Гельсінкі, 2000) і 

Національного конгресу. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА ЇХ АНАЛІЗ 

3.1. ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ, ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ОБМІНУ ЛІПІДІВ У 

ПОРОСЯТ ЗА ВВЕДЕННЯ ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКСУ ТРИВАЛЕНТНОГО 

ФЕРУМУ (БРОВАФЕРАНУ-100) 

 

3.1.1. Показники насиченості крові Оксигеном у 10-добових 

поросят за введення декстранового комплексу тривалентного 

Феруму (Броваферану-100).  

Численні дослідження свідчать про надзвичайно високу ймовірність 

зниження продуктивності у поросят-сисунів без додаткового введення їм 

сполук Fe [12, 17, 40, 100]. Концепція є дуже простою. Навіть якщо поросята 

є клінічно здоровими (без ознак анемії), то збільшення загального об’єму 

крові, паралельно із ростом маси тіла тварин є неможливим без достатньої 

кількості еритроїдних клітин [99]. Отже, інтенсивність синтезу гемоглобіну 

може бути лімітуючою ділянкою, як росту інтенсивності кровотворення, так і 

організму в цілому. Молоко свиноматки забезпечує концентрацію Феруму в 

крові 5-добових поросят в межах 11,17±0,65 мкмоль/дм3 [111]. Однак, сюди 

входить також і метал ендогенного походження, який надходить в результаті 

обміну речовин. Концентрація Fe у крові 5-добових поросят-сисунів, яким 

вводили залізодекстрани (дослідна група) була в 1,78 разів вищою, порівняно 

до такої у тварин контрольної групи (p<0,01; табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Вміст Феруму у крові поросят дослідних груп M±m, мкмоль/дм3, n=3 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 11,17±0,65 13,08±0,92 25,06±1,15 30,70±2,34 

Дослідна 19,88±1,27** 23,90±1,26** 30,50±3,64 32,40±2,63 

Примітка: *р- 0,050, **р-01, ***р- 0,001- у порівнянні до контрольної групи. 
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Хоча концентрація Fe у крові поросят-сисунів контрольної групи до 10-

добового віку і зростала на 17,1 %, однак залишалась у 1,8 рази нижчою 

відповідно до тварин дослідної групи.  

У поросят-сисунів контрольної групи вміст Fe у крові із 10 по 20 добу 

життя значно зріс (в 1,9 рази; p<0,01). Отже, перехід на змішаний тип 

живлення (молоко свиноматки та підгодівля стартерним комбікормом) 

істотно покращує забезпечення потреб поросят у Fe. 

Введення Броваферану-100 у 3-добовому віці поросятам-сисунам 

дослідної групи сприяло наростанню вмісту Феруму у їх крові на 5 добу 

життя до показника 19,88±1,27 мкмоль/дм3, що є в 1,78 рази вищим, 

порівняно до показника контрольних тварин (р<0,01). На 10 добу життя 

поросят, після повторного введення Броваферану-100 показник ще зріс у 1,83 

рази (р<0,01). У поросят 20-денного та місячного віку на відміну від 

попередніх етапів досліджень вірогідних різниць між групами у концентрації 

Fe в крові не спостерігалось. 

Інтенсивність окисно-відновних реакцій у тканинах залежить від 

надходження Оксигену. Підвищення кількості еритроцитів в середньому на 

17,6 % та вмісту гемоглобіну у 1,4 рази (p<0,001; рис. 3.1) в крові 10-добових 

поросят дослідної групи, порівняно до показника у контрольних тварин, 

може позитивно впливати не тільки на інтенсивність клітинного дихання, а і 

на загальну резистентність та продуктивність тварин.  

Відповідно до більшої кількості еритроцитів у крові поросят після 

введення Броваферану-100 встановлено підвищення рівня гематокриту в 

середньому на 21,8 % (p<0,01; рис. 3.2) по відношенню до показника у 

тварин контрольної групи. 

Проведені дослідження показали, що середній вміст гемоглобіну у 

еритроцитах поросят дослідної групи у 10-добовому віці знаходяться 

на значно вищому рівні (20,1 %; p<0,001) відповідно до такої у тварин 

контрольної групи. 
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Рис. 3.2. Показники крові 10-добових поросят M±m, n=5. 

*Тут і далі по тексту наведені у відсотках середні значення 

 

Концентрація Fe, кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові 10-

добових поросят-сисунів, яким не вводили залізодекстрани, знаходилась на 

відносно низькому рівні. Проте, більшість поросят були фізіологічно здорові. 

Перехід на змішаний тип живлення із 10-добового віку у поросят істотно 

покращує забезпечення у Ферумі.  

 

3.1.2 Особливості гуморальної регуляції у поросят-сисунів із різним 

рівнем показників системи еритрону 

 

У гомеотермних видів гормони щитоподібної залози можуть 

збільшувати інтенсивність поглинання й використання О2 та стимулювати 

активність низки ферментів, задіяних в регуляції обмінних процесів [84]. 

Тиреоїдні гормони стимулюють процеси проліферації та диференціації 

клітин [173]. На нашу думку, їх вміст у крові може бути тісно пов’язана із 

забезпеченням організма Оксигеном.  

Концентрація трийодтироніну у плазмі крові поросят-сисунів 5-добового 

віку знаходиться на високому рівні (2,5–2,7 пг/см3), проте до 10-добового 
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віку даний показник у тварин контрольної та дослідної групи знижувався у 

2,2 рази (рис. 3.3; p<0,001).  

Проведені дослідження показали, що з 10 до 20-добового віку у поросят 

обох груп рівень вільного трийодтироніну дещо зростав. Зокрема, у тварин 

дослідної групи даний показник зріс на 21,5 % (p<0,001), тоді як у тварин 

контрольної групи прослідковувалась лише тенденція до його підвищення. 

Концентрація вільного трийодтироніну в плазмі крові поросят 

дослідної групи до контрольної була вірогідно вищою. Так у 20-добових 

поросят вміст трийодтироніну був на 25,6 % вище, що позитивно впливало на 

інтенсивність окисно-відновних реакцій, також підсилює енергетичний 

обмін, стимулює усі види обміну, впливає на засвоєння білків, забезпечує 

розвиток довгих кісток, що безпосередньо впливає на ріст і розвиток 

поросят-сисунів.  

Встановлено високі позитивні кореляційні зв’язки із 10 до 30-добового 

віку між вмістом Fe у крові та рівнем вільного трийодтироніну у тварин як 

контрольної (r=0,98), так і дослідної групи (r=0,71). 

Рис. 3.3. Рівень вільного трийодтироніну в крові поросят 

M±m, пг/см3, n=3. 

Кортизол вважається одним із основних антагоністів інсуліну, він 

регулює інтенсивність глюконеогенезу із амінокислот і засвоєння глюкози 
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тканинами, знижує чутливість тканин до дії інсуліну, здатний не лише 

зменшувати транспорт глюкози в клітину, а й гальмує її утилізацію, 

пригнічуючи активність вторинних месенджерів інсуліну [31]. Кортизол 

часто називають гормоном стресу [91]. Його концентрація у крові значно 

підвищується при стресових ситуаціях, травмах, інфекційних захворюваннях, 

інтоксикаціях, голодуванні, а також при недостатності інсуліну. Кортизол 

стимулює пероксидне окиснення ліпідів [48]. 

Дослідженнями показано, що у 5-добових поросят-сисунів дослідної 

групи дещо є вищий рівень кортизолу у крові 132,4±12,2 нмоль/дм3 проти 

111,9±7,91 нмоль/ дм3 у контрольній (на 18,3 %; p<0,05; рис. 3.4). Однак до 

10-добового віку у тварин контрольної групи проходить значне зростання 

концентрації даного гормону із 111,9±7,91 нмоль/дм3 до 197,6±9,37 

нмоль/дм3 (у 1,8 рази; p<0,001). Високі концентрації стресових гормонів у 

крові завжди супроводжуються зниженням продуктивності тварин та 

посиленням анаболічних процесів. Як свідчать одержані раніше дані, у 

поросят контрольної групи спостерігалось зниження інтенсивності росту, що 

найбільш прогресувало до 10 доби життя.  

Рис. 3.4. Рівень кортизолу в крові поросят M±m, нмоль/дм3, 

n=3. 

З 10 до 20-добового віку рівень кортизолу у поросят контрольної групи 
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знижувався у 2,7 рази до 73,2 нмоль/дм3 (p<0,001) та до 30 доби життя 

вірогідно не змінювався. 

Встановлені високі негативні кореляційні зв’язки із вмістом кортизолу 

у крові тварин контрольної та дослідної групи та концентрацією Fe у їх крові 

(r=-0,75; r=-0,98). Це вказує на існуючу фізіологічну залежність між рівнем 

Fe у крові та вмістом гормону. Концентрація кортизолу у крові тварин 

дослідної групі до 10 доби знижувалась на 11,3 %. Введення Броваферану-

100 сприяло зниженню концентрації кортизолу в крові поросят дослідної 

групи порівнянно до контрольних тварин. Зокрема, у 10-добових поросят 

вміст гормону був у 1,7 рази (p<0,001) нижче відповідно до показників 

тварин контрольної групи. 

Проведені дослідження показали, що вміст кортизолу в крові поросят 

дослідної групи із 10 до 20-доби життя знижувався на 41,2 % і знаходився 

приблизно на такому рівні до кінця дослідного періоду. 

 

Рис. 3.5. Концентрація інсуліну в крові 10-

добових поросят-сисунів (мкМО/см3; n=3). 

 

Концентрація інсуліну в крові поросят-сисунів у повній мірі свідчить 

про рівень анаболізму та фізіологічну активність тварини (рис. 3.5). Зокрема, 

у тварин контрольної групи на тлі наростання концентрації кортизолу 

встановлено низький рівень інсуліну у плазмі крові, відносно показників 
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тварин дослідної групи у 8,1 рази (p<0,001). 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що вміст гормонів в 

крові поросят-сисунів залежить від періоду онтогенезу та інтенсивності 

транспорту Оксигену еритроцитами тварин. 
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3.1.3. Показники транспорту ліпідів у крові поросят-сисунів за 

введення декстранового комплексу тривалентного Феруму 

(Броваферану-100) 

 

Ліпіди є сполуками, які детермінують ультраструктурну організацію і 

функціональну активність мембранних структур [167]. Про це свідчить 

специфічний склад структурних ліпідів та їх жирнокислотний спектр у різних 

видах клітинних мембран та пов’язана з ним функціональна спеціалізація 

мембранних органел. 

Вважається, що біля 75 % ХС крові синтезується гепатоцитами, проте у 

сисунів ця частка може бути нижчою, адже значна частина ХС крові 

надходить із молоком свиноматки [41]. Серед різних клітин ссавців 

найстійкіші мембрани у еритроцитах, які містять у своєму складі найбільше 

(23–25 %) ХС [166]. В оболонках клітин печінки вміст ХС біля 17 %, у 

мембранах мітохондрій 2–3 %. Мієлінове покриття нервових волокон містить 

до 22 % ХС, у складі білої речовини мозку є 14%, а у складі сірої речовини – 

6 % ХС [278]. 

Дослідженнями встановлено, що незалежно від рівня продуктивності 

тварин у їх крові із 5 до 10-доби життя зростає концентрація загального 

холестеролу (приблизно у 1,5 рази; табл. 3.2). І це, очевидно свідчить не про 

наростання синтезу ХС у тварин, а про збільшення молочності свиноматок та 

кількості спожитого поросятами молока. 

Що стосується тварин контрольної групи, то тенденція до наростання 

вмісту ХС у кров’яному руслі спостерігалась до 20-добового віку (на 59,3 %; 

p<0,001), і тільки після того показник знижувався (на 26,3 %; p<0,001). 

Очевидно, зниження вмісту ХС у плазмі крові пов’язано із зниженням 

молочності свиноматки на даному періоді онтогенезу. 

У крові поросят дослідної групи поступове зниження вмісту ХС 

починається із 10 до 30 доби (на 37 %; p<0,001). Слід відмітити вищий вміст 
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ХС у поросят дослідної групи у 5, 10 та 20-добовому віці (відповідно, на 

15,1 %, 27,8 % та 30,5 %; p<0,01-0,001). Так, у 30-добових поросят 

прослідковувалась тенденція щодо вищого вмісту даного метаболіту в крові 

поросят-сисунів. 

Таблиця 3.2 

Показники обміну ліпідів у плазмі крові поросят M±m; n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб  

5 10 20 30 

Загальний холестеролу, ммоль/дм3 

Контрольна 1,72±0,04 2,41±0,05 2,74±0,06 2,02±0,08 

Дослідна 1,98±0,05** 3,08±0,07*** 2,10±0,09*** 1,94±0,16 

Триацилгліцероли, ммоль/дм3 

Контрольна 0,73±0,04 1,29±0,03 0,86±0,05 0,88±0,03 

Дослідна 0,86±0,02* 0,98±0,03*** 0,69±0,02* 1,04±0,02** 

ТАГ/ХС ЛПВЩ, у.о. 

Контрольна 1,38±0,07 1,27±0,02 0,92±0,05 0,94±0,03 

Дослідна 1,30±0,08 0,96±0,03** 0,73±0,02** 1,14±0,02** 

 

Проведені дослідження показали, що вміст триацилгліцеролів у 

поросят контрольної групи до 10-добового віку зріс у 1,7 рази. Із 10 до 20-

добового віку вміст ТАГ знижувався на 33 %, після чого залишався на такому 

рівні до кінця дослідного періоду. 

У тварин дослідної групи вміст ТАГ у крові до 10-добового віку зріс 

лише на 14 %, та до 20-добового віку знижувався на 29,6 % (p<0,001). 

Встановлено істотні різниці вмісту ТАГ у крові тварин дослідної групи 

у порівнянні із контрольною групою тварин. Зокрема, даний показник у 10 та 

20-добових поросят дослідної групи, порівняно до рівня що спостерігали у 

контрольних тварин, був нижче, відповідно, на 24 % (p<0,001) та 20 % 

(p<0,05), однак у 30-добовому віці знаходився на вірогідно вищому рівні (на 
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18 %; p<0,01). Зниження вмісту ТАГ у крові поросят контрольної групи 

місячного віку порівняно до дослідної групи безумовно свідчить про нижчий 

рівень ліпідного обміну. 

Атерогенний індекс плазми (АІП) у поросят як контрольної, так і 

дослідної груп знаходиться у межах норми протягом всього періоду 

досліджень. Встановлено вищий рівень ТАГ/ХС ЛПВЩ у 10 та 20-добовому 

віці поросят контрольної групи на 24 % та 21 % (p<0,01) у порівнянні до 

тварин дослідної групи. Із 20 до 30-добового віку АІП у тварин контрольної 

групи вірогідно не змінювався, тоді як у тварин дослідної групи зріс на 

56,2 % і став на вищому рівні (21,3%; p<0,01), ніж у тварин контрольної 

групи. Досить цікавим є те, що встановлено корелятивний зв'язок (r=-0,95) 

між забезпеченням організму Fe і співвідношенням ТАГ/ХС ЛПВЩ у крові 

поросят контрольної групи. 

Ліпіди є гідрофобними сполуками, тому їх транспортування 

відбувається у вигляді асоціатів (ліпопротеїнів) з особливими білками – 

апопротеїнами, що синтезуються в клітинах печінки та в невеликій кількості 

у слизовій оболонці тонких кишок. У складі ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ) міститься приблизно дві третини всього холестеролу плазми крові, 

переважно у вигляді етерів холестеролу [147]. Проведені дослідження 

показали, що рівень ХС ЛПНЩ у крові поросят контрольної групи до 10-

добового віку вірогідно не змінювався, після чого значно зріс до 20-добового 

віку у 1,7 рази (p<0,001) та до 30-добового віку знижувався майже удвічі 

(табл. 3.3). Зрозуміло, що рівень ХС у крові зростає у поросят за рахунок 

саме ЛПНЩ, проте, чи настільки стимулюється синтез ЛП чи знижується 

інтенсивність зв’язування ЛП з клітинними рецепторами, сказати важко. 

Натомість у тварин дослідної групи даний пік зростання ХС ЛПНЩ (на 

82 %; p<0,001) припадає на 10 добу життя, після чого знижується майже у 

тричі до 30-добового віку. 

ЛПННЩ основна транспортна форма ендогенних тригліцеридів, що 
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синтезуються в печінці. Головний постачальник тригліцеридів для скелетних 

м’язів і міокарда – ЛПННЩ [79]. 

Таблиця 3.3 

Ліпідограма поросят-сисунів М±m; n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

ХС ЛПНЩ ммоль/дм3 

Контрольна 0,86±0,03 0,81±0,06 1,42±0,09 0,75±0,09 

Дослідна 0,89± 0,03 1,62±0,06*** 0,84± 0,10** 0,56± 0,11 

ХС ЛПННЩ ммоль/дм3 

Контрольна 0,32±0,02 0,58±0,01 0,37±0,02 0,40±0,01 

Дослідна 0,39± 0,01* 0,44±0,01*** 0,31± 0,01* 0,47± 0,01** 

ХС ЛПВЩ ммоль/дм3 

Контрольна 0,53±0,03 1,01±0,02 0,93±0,03 0,93±0,02 , 

Дослідна 0,71±0,03** 1,02±0,02 0,95±0,03 0,91±0,02 

 

Проведені дослідження показали, що у поросят контрольної групи 

проходить зростання рівня ХС ЛПННЩ із 5 до 10-добового віку у 1,8 рази 

(p<0,001). Результати наших досліджень узгоджуються із твердженнями 

інших дослідників, що виявляли зростання не тільки числа, але також і 

розмірів часток ЛПННЩ при гіпертригліцеридемії, що слугувало причиною 

зниження рівня холестерину ЛПНЩ [117]. У поросят контрольної групи із 10 

до 20-добового віку вміст знижувався на 36,2 % (p<0,001), після чого 

достовірно не змінювався до кінця дослідного періоду. 

Встановлено, що вміст ХС ЛПННЩ у плазмі крові тварин дослідної 

групи до 10-добового віку зростав на 12,8 %, після чого до 20 добового віку 

знижувався на 29,6 % та знов зріс у 1,5 рази до місячного віку.  

Слід відмітити різницю у вмісті ХС ЛПННЩ у плазмі крові тварин 

контрольної до дослідної групи протягом всього періоду досліджень, зокрема 



55 

вищий рівень у 10 та 20-добовому віці (на 31,8 %; p<0,001 та 19,4 %; p<0,05) 

у тварин контрольної групи, а у 5 та 30-добовому віці у дослідній групі 

відповідно на 21,9 % (p<0,01) та 17,5 % (p<0,05) вище. 

ЛПВЩ синтезуються в печінці та кишечнику і містять етери 

холестеролу і фосфоліпіди. Найважливіша функція ЛПВЩ – видалення 

холестеролу з тканин. Високоспецифічні рецептори ЛПВЩ виявлені на 

гладком’язових клітинах і фібробластах. Кількість цих рецепторів 

збільшується при підвищенні концентрації холестерину в клітині. 

Зв’язування ЛПВЩ з рецепторами викликає викид холестерину з клітин 

[166]. 

В 5-добових тварин контрольної групи у крові значно нижчий вміст ХС 

ЛПВЩ (на 25,4 %; p<0,01) по відношенню до тварин дослідної групи. Однак 

до 10-добового віку він зріс на 43,7 % (p<0,001) та перестав відрізнятись від 

показників тварин дослідної групи. 

Отже, період наростання інтенсивності гемопоезу у поросят 

характеризується відносно високою кількістю у крові ХС синтезованого у 

печінці та засвоєного у травному тракті. А в період поступового переходу на 

рослинні корми підвищується відсоток ХС ЛПВЩ по відношенню до ХС 

ЛПНЩ та ХС ЛПННЩ. Тобто 20 і 30-добові поросята характеризуються 

високим рівнем находження у кров ХС одержаного при процесах регенерації, 

апоптозу та синтезу соматичних клітин. Очевидно, створюються передумови 

для покращення жовчоутворення та травлення ліпідів у кишках. 

У поросят контрольної групи зниження загальної кількості ХС ЛПНЩ 

у крові проходить не дивлячись на зростання відносної кількості ХС 

ЛПННЩ, що створює передумови для виходу у кров’яне русло еритроцитів 

малих за об’ємом. Хоча це може і не бути лімітуючим фактором, що свідчить 

про низьку здатність тварин забезпечити утворення мембранних структур 

еритроциту.  
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Висновки до розділу 

1. Підвищення кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну в крові поросят 

10-добового віку після введення їм Броваферану-100 супроводжується 

зниженням концентрації у плазмі крові кортизолу та наростанням 

вмісту вільного трийодтироніну і інсуліну на окремих етапах 

онтогенезу.  

2. Встановлено, що наростання інтенсивності транспорту у кров’яному 

руслі 10-добових поросят структурних ліпідів (загального холестеролу, 

ХС ЛПНЩ) супроводжується збільшенням кількості еритроцитів у 

кров’яному руслі поросят-сисунів. Вміст ХС ліпопротеїдів у крові 

залежить від періоду онтогенезу та типу живлення. 

 

Результати власних досліджень опубліковано у статтях [41, 42, 43, 45, 

49, 51]. 
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3.2. РУХОВА АКТИВНІСТЬ, ВМІСТУ ГОРМОНІВ, ІНТЕНСИВНІСТЬ 

ТРАНСПОРТУ ЛІПІДІВ, ЇХ ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ У 

ПОРОСЯТ ЗА ВВЕДЕННЯ ФЕРУМ ЦИТРАТУ ТА БРОВАФЕРАНУ-100 

 

3.2.1. Фізіологічний вплив ферум цитрату на кровотворення у 

поросят 

 

Надходження Феруму в організм в значній мірі лімітує транспорт 

Оксигену в крові за таких умов дослідженнями було встановлено, що 

поросята із різним рівнем функціональної спроможності фізіологічних 

систем характеризується деякими відмінностями у гуморальній регуляції, 

транспорті ліпідів у крові та їх пероксидному окисненні. 

Із появою наносполук металів необхідно було порівняти їх фізіологічний 

вплив із показниками, що спостерігаються у клінічно здорових тварин, яким 

з метою підвищення продуктивності застосовували класичні підходи. 

З метою розробки нового методу підвищення продуктивності поросят-

сисунів на базі використання ферум цитрату порівнювали його фізіологічний 

вплив на показники системи еритрону із показниками які спостерігаються за 

введення Броваферану-100. 

Отже, у поросят контрольної групи (внутрішньом’язове введення 

ізотонічного розчину) надходження Феруму в організм забезпечувалось 

виключно за рахунок травного тракту. Тому використання екзогенного і 

ендогенного Феруму не в змозі забезпечити істотне підвищення кількості 

еритроцитів у крові поросят контрольної групи (табл. 3.4). Застосування 

Броваферану-100, для стимуляції кровотворення у тварин сприяло 

дозозалежному підвищенню кількості еритроцитів у крові. Зокрема, у 20-

добових поросят, яким дворазово вводили по 200 мг Феруму у вигляді його 

декстранового комплексу (І дослідна група) кількість еритроцитів була на 

39,8 % (p<0,001) вище відповідно до такої у крові тварин контрольної групи, 

тоді, як у тварин ІІ дослідної групи (вводили по 100 мг Феруму, Броваферан-
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100) відповідно на 33,3 % (p<0,001). 

Не дивлячись на те, що у поросят місячного віку І та ІІ дослідних груп 

різниці у кількості еритроцитів у крові відсутні, проте прослідковується чітка 

тенденція щодо вищої їх кількості по відношенню до тварин контрольної 

групи. 

Таблиця 3.4 

Кількість еритроцитів у крові поросят-сисунів M±m, Т/дм3; n=5 

Група 

тварин 

Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 3,58±0,36 4,95±0,29 5,40±0,23 7,01±0,30 

І дослідна 3,65±0,18 5,82±0,30* 7,55±0,37*** 7,61±0,39 

ІІ дослідна 3,59±0,34 5,45±0,24 7,2±0,36** 7,35±0,35 

ІІІ дослідна 3,25±0,21 5,20±0,33 5,32±0,49 7,13±0,37 

ІV дослідна 3,68±0,45 4,80±0,28 5,71±0,33 7,05±0,35 

V дослідна 3,74±0,26 4,80±0,42 5,10±0,45 6,95±0,35 

VI дослідна 3,57±0,27 6,20±0,38* 7,40±0,32*** 7,63±0,46 

Примітка. У цій і наступних таблицях вірогідна різниця між контрольною та 

дослідними групами:  *р ˂ 0,05; **р ˂ 0,01; ***р ˂ 0,001. 
 

Проведені дослідження показали, що застосування ферум цитрату (ІІІ-

V дослідні групи) не залежно від дози введення, істотно не впливало на 

кількість еритроцитів у кров’яному руслі поросят-сисунів. Очевидно, що 

даної кількості Fe (1 мг Fe/см3) недостатньо для повномірного забезпечення 

гемопоезу у організмі тварин. 

Слід відмітити, що застосування ферум цитрату в комплексі із 

Бровафераном-100 (у перерахунку на Fe, відповідно по 1 мг та 100 мг на одно 

введення) мало істотний вплив на кількість еритроцитів у крові. У 5-добових 

поросят VI дослідної групи даний показник, вірогідно, не відрізнявся від 

такого у інших дослідних груп, однак до 10-добового віку зріс у 1,74 рази 



59 

(p<0,001) та став вище на 25,6 % (p<0,05) від тварин контрольної групи. Не 

дивлячись на те, що реальна кількість Fe, що вводили в організм тварин VI 

дослідної групи, майже у два рази нижча ніж така у тварин І дослідної групи, 

кількість еритроцитів не тільки не відрізнялась, але і прослідковувалась 

тенденція щодо вищої їх кількості у 10-добових поросят VI дослідної групи, 

що безперечно, позитивно відображається на насиченості крові Оксигеном. 

У 10-добових поросят VI дослідної групи кількість еритроцитів була 

вища на 13,8 % (p<0,05) від такої у тварин ІІ дослідної групи, за введення 

такої ж кількість Броваферану-100, однак без ферум цитрату. Із 10 до 20-

добового віку кількість еритроцитів у крові тварин даної дослідної групи 

зростала на 19,4 % (p<0,05) і залишалась на 37 % (p<0,001) вище відповідно 

до такої у тварин контрольної групи. 

Достовірних різниць у кількості еритроцитів 30-добових поросят всіх 

дослідних груп встановлено не було, однак залишалась тенденція щодо 

кількості еритроцитів та введення препаратів Fe. 

Як показали результати досліджень (табл. 3.5.), концентрація 

гемоглобіну в крові поросят контрольної групи з початку досліду до 10-

добового віку знижувалась на 25,1 % (p<0,001), що пояснюється низьким 

рівнем елементу у молозиві і молоці свиноматки. До 20-денного віку 

встановлено зростання вмісту гемоглобіну на 14,3 % (p<0,05), яке проходить 

поряд із збільшенням загальної кількості еритроцитів у кров’яному руслі. 

Очевидно, підгодівля поросят із 10-добового віку покращила забезпечення 

організму Fe, тому до 30-добового віку вміст гемоглобіну у крові ще зріс на 

22,6 % (p<0,001). 

Проведеними дослідженнями встановлено пряму залежність вмісту 

гемоглобіну в крові від дози введення Броваферану-100. Зокрема, вміст 

даного білка із 5 до 10-добового віку в крові тварин І дослідної групи показує 

тенденцію щодо зростання, тоді як у тварин ІІ дослідної групи до зниження. 

Слід відмітити, що у 5, 20 та 30-добових поросят І дослідної групи 
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вміст гемоглобіну в крові був вище відповідно на 45,7 % (p<0,001), 41,9 % 

(p<0,001) та 22,9 % (p<0,05) до показників тварин контрольної групи, тоді як 

у тварин ІІ дослідної групи відповідно на 29,4 % (p<0,01), 24,8 % та 19 % 

(p<0,05) вище.  

Введення ферум цитрату мало істотний вплив на концентрацію 

гемоглобіну в крові. Слід відмітити вищий вміст гемоглобіну в крові 10-

добових поросят ІІІ та ІV дослідної групи на 30,9 % (p<0,01) та 38,9 % 

(p<0,001) у порівнянні до таких у крові тварин контрольної групи. Навіть у 

30-добових поросят ІІІ дослідної групи вміст гемоглобіну в крові був вище на 

20,5 % (p<0,001) до тварин контрольної групи. 

Таблиця 3.5 

Вміст гемоглобіну у крові поросят-сисунів М±m, г/л; n=5 

Група 

тварин 

Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 99,42±4,97 70,45±3,71 80,51±4,32 98,70±5,93 

І дослідна 97,25±3,86 102,67±3,12*** 114,20±4,17*** 121,34±5,92* 

ІІ дослідна 97,40±5,32 91,18±4,30** 100,45±5,09* 117,50±4,71* 

ІІІ дослідна 87,11±4,30 92,33±3,65** 90,44±6,23 118,92±4,94* 

ІV дослідна 89,49±4,95 97,89±3,78*** 81,10±5,29 92,40±6,21 

V дослідна 92,41±3,72 77,19±4,71 86,91±5,65 99,72±7,98 

VI дослідна 85,22±3,26 109,63±5,48*** 123,67±4,22** 120,81±5,01* 

 

Комплексне застосування Броваферану-100 та ферум цитрату мало 

істотний вплив, ніж застосування їх окремо. Так, у 5-добових поросят VI 

дослідної групи вміст гемоглобіну із показника 85,2 г/л до 10-добового віку 

зріс на 27,9 % (p<0,01) та становив 109,6 г/л. Із 10 до 20-добового віку, зріс 

ще на 12,8 % (p<0,05), після чого достовірно не змінювався до кінця 

дослідного періоду. 
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Вміст гемоглобіну у крові поросят VI дослідної групи у 10, 20 та 30-

добовому віці був вище на 55,5 %, 53,7 % (p<0,001) та 22,4 % (p<0,01) 

відповідно до такого у тварин контрольної групи. 

Отже, застосування ферум цитрату в комплексі із залізодекстраном 

(Броваферан-100) призводить до вірогідного зростання концентрації 

гемоглобіну у крові поросят. Рівень даного показника у поросят VI дослідної 

групи 10 та 20-добового віку є вищим (на 20,2 % та 23,1 % відповідно; 

p<0,001) порівняно до такого у тварин ІІ дослідної групи, яким вводили 1 см3 

Броваферану-100. Відмітимо вищий вміст гемоглобіну на 8,3 % (p<0,05) в 

крові тварин VI дослідної групи в 20-добовому віці по відношенню до 

показників тварин І дослідної групи, що отримували вищу дозу препарату 

Феруму (Броваферану-100). 

Рівень гематокриту у поросят-сисунів, яким препаратів Феруму не 

вводили до 20-добового віку дещо знижується, однак до 30-добового віку 

зростає на 18,8 % (p<0,01). 

Проведені дослідження показали, що застосування Броваферану-100 

для симуляції кровотворення у поросят сприяло істотному підвищенню 

гематокриту. Зокрема, у поросят-сисунів І дослідної групи рівень 

гематокриту до 10-добового віку зріс на 31 % (p<0,001) та став вище на 

27,8 % (p<0,001) від такого у тварин контрольної групи. З 10 до 30-добового 

віку зріс ще на 7,9 % та залишався вище на 43,1 % (p<0,001) від показників 

тварин контрольної групи.  

Слід відмітити, що у тварин ІІ дослідної групи гематокрит зріс 

на 12,6 % та став на 15,3 % (p<0,05) вище до показників поросят контрольної 

групи. Не дивлячись на те, що рівень гематокриту у поросят-сисунів ІІ 

дослідної групи у 20 та 30-добовому віці вище на 27,2 % (p<0,01) та  13,7 % 

(p<0,05) до такого у тварин контрольної групи, даний показник був все ж 

таки нижче на 12,5 % та 12,7 % (p<0,05) від показників тварин І дослідної 

групи на даному етапі онтогенезу, що пояснюється нижчою дозою введених 
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залізодекстранів. 

Встановлено, що використання ферум цитрату для стимуляції 

еритропоезу у поросят-сисунів вірогідно не впливало на рівень гематокриту в 

їх крові протягом всього періоду досліджень, порівняно до показників 

контрольної групи тварин.  

Внутрішньом’язове введення поросятам-сисунам ферум цитрату у 

комплексі із Броваференом-100 позитивно впливало на рівень гематокриту у 

крові поросят (рис. 3.6.) У 5-добових тварин VI дослідної групи даний 

показник не відрізнявся від такого у інших дослідних груп, проте до 10-

добового віку він зростав на 20,3 % та став вище на 31,5 % (p<0,001) до 

такого у тварин контрольної групи.  

Р

Рис. 3.6 Рівень гематокриту крові поросят M±m, %; n=5. 

 

Слід відмітити, що рівень гематокриту у крові поросят-сисунів VI 

дослідної групи у 10, 20 та 30-добовому віці знаходився на вищому рівні (на 

14 %, 10,2 % та 14,2 %; p<0,05) до такого ніж у тварин ІІ дослідної групи, та 

достовірно не відрізнявся від показників тварин І дослідної групи. 

Еритроцити 5-добових поросят контрольної та дослідних груп значно 

більші за об’ємом 67–76 пг (рис. 3.7). Середній об’єм еритроцитів до 10-ти 

добового віку у поросят-сисунів контрольної групи істотно знижувався (на 
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28 %; p<0,001). Очевидно, це пов’язано із поступовою заміною еритроцитів 

плодового кровообігу. Встановлено подальше зниження СОЕ до 30-добового 

віку ще на 23,5 % (p<0,01). 

Застосування Броваферану-100 для стимуляції кровотворення у 

поросят в різних дозах істотно не вплинуло на середній об’єм еритроцитів в 

їх крові. Тільки у 30-добових поросят І та ІІ дослідних груп показано 

зростання СОЕ на 14,6 % (p<0,001) та 7,3 % (p<0,05) відповідно до 

показників тварин контрольної групи. 

Цікаво відзначити вірогідне зростання СОЕ у поросят V дослідної 

групи у порівнянні до показників тварин ІІ та ІV дослідних груп у 20-

добовому віці відповідно на 15,9 % та 15,3 % (p<0,05). Очевидно, введення 

мінімальної кількості ферум цитрату (разова доза – 0,5 мг Fe) стимулює 

еритропоез та сприяє виходу у кров’яне русло молодих форм еритроцитів. 

Рис. 3.7. Середній об’єм еритроцитів поросят M±m, мкм3; n=5. 

 

Виявлено деяке зростання СОЕ у крові 10-ти добових поросят І і VI 

дослідної групи по відношенню до контролю на 8,9 % та 5,1 %. У поросят VI 

дослідної групи на 30 добу життя СОЕ був на 19 % (p<0,01) вище по 

відношенню до контрольної групи тварин. Як свідчать отримані результати, 

поряд із зниженням середнього об’єму еритроцитів із 5 до 10-добового віку 
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проходить зменшення середньої концентрації гемоглобіну у еритроциті 

(рис. 3.8). Зокрема, у поросят контрольної групи на 41,8 % (p<0,001), після 

чого до 20-добового віку зростає на 18,2 % (p<0,01), та вірогідно не 

змінюється до кінця дослідного періоду.  

Використання Броваферану-100 для стимуляції кровотворення сприяло 

збільшенню середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (СКГЕ) у 

поросят І та ІІ дослідних груп до 10-добового віку по відношенню до 

показників тварин контрольної групи відповідно на 18,2 % (p<0,001) та 

11,9 % (p<0,01). Слід відмітити: доза препарату не впливала на СКГЕ. 

Рис. 3.8. Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті у поросят 

M±m, пг; n=5. 

 

Застосування ферум цитрату у різних дозах по різному впливало на 

динаміку СКГЕ у поросят-сисунів. Введення 2 см3 мг ферум цитрату (разова 

доза – 2 мг Fe) сприяло стабільній СКГЕ до 20-добового віку. У 10-добових 

поросят ІІІ дослідної групи даний показник був вище на 26,7 % (p<0,001), 

11,4 % та 13,2 % (p<0,05) відповідно до показників тварин контрольної, І та ІІ 

дослідних груп. Із 20-ти до 30-добового віку концентрація зросла на 19,3 % 

(p<0,01) та знаходилась на вірогідно вищому рівні у порівнянні із таким у 

всіх інших груп тварин (на 17–31 %; p<0,01–0,001).  
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Внутрішньом’язове введення 1,0 мг та 0,5 мг Феруму у вигляді ферум 

цитрату сприяло деякому зниженню СКГЕ у 5-добовому віці, зокрема, даний 

показник у поросят-сисунів IV та V дослідних груп був достовірно нижчий 

на 13,8 % (p<0,05) та 22,8 % (p<0,01) до такого у тварин контрольної групи. 

На подальших етапах дослідження дані показники не відрізняюся від таких у 

контрольної групи тварин. 

Еритроцити 5-добових поросят VI дослідної групи хоча і дещо більші 

за розміром, однак із нижчою СКГЕ. Так, даний показник був нижче на 

22,2 % , 21,5 % (p<0,01), 18 % та 14,4 % (p<0,05) відповідно до тварин 

контрольної та І, ІІ і ІІІ дослідної групи. 

На відміну від зниження СКГЕ у поросят контрольної та І, ІІ і IV 

дослідних груп, у тварин VI дослідної групи прослідковувалась чітка 

тенденція щодо зростання даного показника до 10-добового віку. 

Встановлено вірогідне зростання СКГЕ поросят VI дослідної групи із 5 до 20-

добового віку на 17,8 % (p<0,01), однак до 30-добового віку знижувалась на 

11,6 % (p<0,05).  

Проведеними дослідженнями встановлено вищий середній вміст 

гемоглобіну в еритроцитах 5-добових поросят у порівнянні із наступними 

періодами досліджень. У тварин контрольної групи із 5 до 10-ти добового 

віку проходить зниження СВГЕ майже у два рази. Очевидно, що 

постнатальний оксидаційний стрес викликає не тільки зниження кількості 

еритроцитів, але і вихід у кров’яне русло постнатальних, менших за розміром 

еритроцитів із нижчим вмістом гемоглобіну. Із 10 до 30-добового віку СВГЕ 

поросят контрольної групи вірогідно не змінювався. 

Встановлений дозозалежний вплив внутрішньом’язового введення 

декстранового комплексу тривалентного Феруму (Броваферану-100) на 

середній вміст гемоглобіну в еритроциті (СВГЕ) поросят-сисунів (табл. 3.6). 

Зокрема, даний показник у тварин І та ІІ дослідної групи у 10-добовому віці 

був вище на 23,9 % та 17,6 % (p<0,001) відповідно до такого у тварин 
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контрольної групи. При чому СВГЕ у тварин І дослідної групи був вище від 

такого у ІІ групі на 5,4% (p<0,05). 

Із 10-ти до 30-добового віку хоча і проходить деяке зниження СВГЕ у 

тварин І та ІІ дослідних груп (на 9,5 %; p<0,05 та 4,5 %), однак даний 

показник залишався вище на 13,3 % (p<0,01) та 13,5 % (p<0,05) по 

відношенню до показників тварин контрольної групи. 

Таблиця 3.6 

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті у поросят-сисунів M±m, пг; n=5)  

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 27,76±0,58 14,24±0,32 14,90±0,75 14,08±0,31 

І дослідна 26,63±0,36 17,63±0,28*** 15,12±0,42 15,95±0,37** 

ІІ дослідна 27,13±0,39 16,73±0,23*** 13,95±0,39 15,98±0,49* 

ІІІ дослідна 26,8±0,41 17,75±0,33*** 16,99±0,65 16,91±0,35*** 

ІV дослідна 24,32±0,32*** 14,97±0,49 14,22±0,43 13,10±0,56 

V дослідна 24,70±0,53** 16,08±0,36** 17,03±0,31* 14,34±0,52 

VI дослідна 23,86±0,40*** 17,67±0,28*** 16,71±0,52 15,83±0,37** 

 

Використання ферум цитрату у різних дозах не однаково впливало на 

СВГЕ поросят-сисунів. Введення 2 мг Феруму в формі цитрату поросятам-

сисунам на 3 і 8 добу життя сприяло зростанню СВГЕ до 10-добового віку 

лише на 33,8 %, в наслідок чого в 10-добових поросят ІІІ дослідної групи 

даний показник був вище на 24,6 % (p<0,001) та 6,1 % (p<0,05) відповідно до 

показників тварин контрольної та ІІ дослідних груп. Із 10 до 30-добового віку 

знижувався на (4,7 %), однак знаходився на відносно вищому рівні у 

порівнянні до всіх груп тварин (на 5,8–29,1 %; p<0,05-0,001).  

У тварин ІV та V дослідної групи СВГЕ у 5-добовому віці на 12,4 % 

(p<0,001) та 11 % (p<0,01) нижче до такого у тварин контрольної групи і до 
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10-добового віку знижувався відповідно на 38,5 % та 34,9 % (p<0,001). В 

тварин V дослідної групи даний показник у 10 та 20-добовому віці був вище 

на 12,9% (p<0,01) та 14,3% (p<0,05) від таких до тварин контрольної групи. 

Слід відмітити, що введення меншої дози ферум цитрату сприяло вищому 

СВГЕ поросят. Зокрема, у тварин V дослідної групи даний показник у 10 та 

20-добовому віці був вище на 7,4 % (p<0,05) та 19,8 % (p<0,01) до показників 

тварин ІV дослідної групи. Середній вміст гемоглобіну в еритроциті в 

поросят VI дослідної групи у 5-добомову віці становив 23,86±0,40 пг, що є 

найнижче по відношенню до показників всіх дослідних груп, зокрема, на 

15 % (p<0,001) до показників контрольної групи тварин. Комплексне 

застосування антианемічних препаратів мало більш істотний вплив на СВГЕ, 

ніж поодиноке їх застосування, а саме даний показник у 5-добових поросят 

був на 10,6 % та 11 % (p<0,05) нижче від таких у тварин І та ІІІ дослідної 

групи. 

Аналіз результатів досліджень, які наведені в таблиці 3.6 показав, що із 

5 до 10-добового віку проходить зниження СВГЕ у крові поросят VI 

дослідної групи на 26 % (p<0,001), однак даний показник став на 24,1 % 

(p<0,001) вище відповідно до показників тварин контрольної групи і 

достовірно не відрізняється від таких у тварин І та ІІІ дослідної групи. Не 

дивлячись не те, що СВГЕ продовжує знижуватися до 30-добового віку ще на 

10,4% (p<0,05), однак він залишався на вищому рівні (на 12,4 %; p<0,01) по 

відношенню до показників тварин контрольної групи. 

Слід зазначити, що постнатальний оксидаційний стрес викликає не лише 

зниження кількості еритроцитів, але й наростання концентрації загального 

білірубіну у крові поросят (табл. 3.7). У поросят-сисунів підвищення рівня 

білірубіну є фізіологічним явищем через розпад фетального гемоглобіну, 

печінка ще не достатньо функціонує, і виділення не є достатнім. 

Концентрація білірубіну у крові поросят контрольної групи у 5-добовому віці 

становила 10,27 ммоль/дм3, однак до 10-добового віку стала нижча у 3 рази 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD_F
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(p<0,001). Із 10 до 20-добового віку проходить подальше зменшення вмісту 

загального білірубіну в плазмі крові на 35,9 % (p<0,05) із подальшим 

наростанням його вмісту до 30-добового віку у 1,7 рази. 

Таблиця 3.7 

Вміст загального білірубіну в плазмі крові поросят, M±m; ммоль/л; n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 10,27±0,15 3,43±0,19 2,20±0,16 3,72±0,08 

І дослідна 11,43±0,14** 2,84±0,05*** 2,46±0,17 3,65±0,14 

ІІ дослідна 11,25±0,10* 2,99±0,11** 2,45±0,24 3,49±0,16 

ІІІ дослідна 10,65±0,22 2,94±0,17** 2,15±0,12 3,51±0,16 

ІV дослідна 10,89±0,21 3,16±0,09* 2,52±0,15 3,77±0,22 

V дослідна 10,31±0,24 3,40±0,07 2,27±0,09 3,59±0,27 

VI дослідна 10,85±0,25* 3,18±0,07* 2,25±0,08 3,45±0,29 

 

Використання Броваферану-100 для стимуляції кровотворення у 

поросят-сисунів сприяло деякому зростанню вмісту загального білірубіну в 

крові. Зокрема, у 5-добових тварин І та ІІ дослідних груп на 11,3 % (p<0,01) 

та 9,5 % (p<0,05) у порівнянні до показників тварин контрольної групи. Із 5 

до 10-добового віку вміст загального білірубіну у тварин І та ІІ дослідних 

груп знижувався відповідно у 4 та 3,8 рази (p<0,001) та став на вірогідно 

нижчому рівні ніж такий у тварин контрольної групи відповідно (на 17,2 %; 

p<0,01 та 12,8 %; p<0,05). На подальших етапах досліджень вірогідних 

різниць в умісті загального білірубіну в тварин контрольної та І, ІІ дослідних 

груп встановлено не було.  

Проведені дослідження показали, що введення ферум цитрату у різних 

дозах не впливало на вміст загального білірубіну у 5-добових поросят. У 

тварин ІІІ, ІV та V дослідних груп уміст загального білірубіну із 5 до 10-
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добового віку знижувався відповідно у 3,0–3,6 рази (p<0 ,001). У тварин ІІІ і 

ІV дослідних груп на даному етапі онтогенезу показник став на 14,3 % 

(p<0,05) та 7,9 % (p<0,01) нижче відповідно до показників тварин 

контрольної групи. 

У тварин VІ дослідної групи уміст загального білірубіну був на 5,6 % 

(p<0,05) нижче відповідно до такого у тварин контрольної групи, однак до 

10-добового віку ще знизився у 3,4 рази (p<0,001), та став менше до 

показників тварин контрольної групи відповідно на 7,9 % (p<0,05). Слід 

відмітити, що у 10-добових поросят яким комплексно застосовували ферум 

цитрату з Бровафераном-100 уміст загального білірубіну був на 10,7 % та 

8,1 % (p<0,05) вище від показників тварин І та ІІІ дослідних груп. На 

подальших етапах досліджень вірогідних різниць в умісті загального 

білірубіну в тварин VІ дослідної групи та інших груп встановлено не було. 

 

У результаті аналізу одержаних експериментальних даних зроблені 

наступні висновки: 

1. Низькі дози ферум цитрату (0,5 мг Fe/см3) вірогідно не впливають 

на загальну кількість еритроцитів та гемоглобіну в крові, проте 

стимулюють зниження середньої концентрації гемоглобіну в 

еритроциті 5-добових поросят та деяке підвищення середнього вмісту 

гемоглобіну в еритроциті 10-добових тварин, порівняно до контролю. 

Введення 2 мг Феруму  формі ферум цитрату сприяло наростанню 

кількості гемоглобіну в крові та еритроциті, що супроводжувалось 

підвищенням його концентрації в клітинах 10-добових поросят, 

порівняно до контрольних тварин. 

2. Використання комбінації ферум цитрату (1,0 мг Fe) та 

Броваферану-100 (100 мг Fe) сприяло наростанню показників системи 

еритрону (кількості еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту) до рівня 

що спостерігали при внутрішньом’язовому введенні поросятам-
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сисунам 200 мг Fe у вигляді його декстранового комплексу. При чому, 

середній об’єм еритроциту, середня концентрація і вміст гемоглобіну в 

еритроциті істотно не відрізнялись у І та VI дослідних груп. 

Встановлено деяке наростання умісту загального білірубіну в крові 

поросят VI групи, порівняно до І та ІІ дослідних груп.  

 

Результати власних досліджень опубліковано у статтях [44, 47, 49]. 
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3.2.2. Рухова активність поросят-сисунів різного віку за введення 

ферум цитрату та Броваферану-100 

 

Основним методом у вивченні поведінки тварин є безпосереднє 

спостереження. Щоб мати об'єктивне уявлення про динаміку характерних 

поведінкових реакцій організму необхідні візуальні спостереження за 

тваринами протягом 2–3 суміжних діб. Вимірювання поведінкових реакцій 

здійснюють як в абсолютних величинах (час, витрачений протягом доби на 

певні прояви рухової активності та відпочинок), так і у відносних величинах 

(відсотках, тобто співвідношення різних форм рухової активності та 

відпочинку) [21]. 

Слід відзначити, що для комплексного вивчення поведінки свиней 

необхідно досліджувати не тільки прояви рухової активності, але і 

фізіологічний стан функціональних систем, що сприяють прояву активності 

тварин (стан нервової системи, активність залоз внутрішньої і зовнішньої 

секреції, морфологічні та біохімічні показники крові) [19]. 

Хронометраж поведінки тварини, зокрема, і вивчення рухової 

активності проводять шляхом вимірювання в часі дій тварини протягом дня 

або доби. Досліджуючи поведінку тварин звертають увагу на дії, що 

спрямовані на забезпечення життєдіяльності (прийом корму, сон, відпочинок, 

стояння, рухи) та дії, що спрямовані на зв'язок із навколишнім середовищем 

(голосові сигнали, агресивні взаємодії, не агресивні взаємодії і т.д.) [20]. 

Спостереження за тваринами протягом доби дозволяє встановити 

ритмічність поведінкових реакцій. Особливо важливі спостереження в 

періоди технологічних маніпуляцій (відлучення від свиноматки, 

перегрупування, заміна корму, підсаджування поросят до інших свиноматок 

та ін.) [50]. 

Такі дослідження дають повну картину щодо змін рухової активності 

на різних етапах технологічного процесу, що дає змогу розробити нові 

методи корекції поведінки тварин [21, 50, 76, 130]. 
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На даний час найбільш простим і поширеним методом реєстрації 

результатів спостережень є складання протоколів або етограми спостережень 

[78]. 

Найбільшої уваги з огляду на вище сказане заслуговує використання 

методики дослідження поведінки тварин запропонованої В. І. 

Велікжаніновим (1979) [20]. Методика включає систему скорочень для 

характеристики окремих актів поведінки. Реєструється витрачений час на 

здійснення поведінкових актів протягом доби (рух, лежання, стояння, прийом 

корму і т. д.). Чим більше тварин під наглядом, тим достовірніші отримані 

результати. При спостереженні за декількома тваринами їх необхідно 

позначити фарбою (спеціальним маркером, синькою або фуксином), що 

наноситься на тулуб і дозволяє чітко відрізняти поросят між собою протягом 

доби. 

Автором запропоновано в якості одиниці вимірювання 5-хвилинний 

інтервал протягом певного часу доби (не обов'язково повних, але з умовою 

спостереження за тваринами в період годування), тобто кожні 5 хв 

реєструють діяльність свиней. За допомогою скорочених записів 

поведінкових актів інформація заноситься до протоколу, потім обробляється 

і переноситься в підсумкову таблицю.  

За його методом поведінку тварин відображати за допомогою системи 

символів, які відображають характер поведінки тварини (В– п’є; Г – подає 

голос; Д – рухається; Е – споживає корм; Ж – жуйка; Ом – дефекація; Ом – 

сечовиділення; С – сон і т.д.). Сама по собі система є досить складна і 

придатна тільки для наукових досліджень, що потребує велику кількість 

дослідників для цілодобових чергувань [20]. Проте сам принцип проведення 

є досить вдалим. Дослідники складали протоколи досліджень. Протокол 

починається з вказівки часу, місця та характеристики досліджуваного 

поголів'я (порода, вік, стать, жива маса). Вказуються умови, в яких 

знаходяться тварини (площа клітки, покриття підлоги, кількість тварин у 
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групі, фронт годівлі, мікроклімат приміщень та його освітленість). 

Рис. 3.9 Відеореєстрація рухової активності поросят.  

 

Нашою метою було розробити просту і доступну методику реєстрації 

рухової активності тварин. Для виконання поставленої мети ми використали 

класичні методичні підходи для визначення рухової активності тварин, 

тільки спростили систему реєстрації. Використовували три критерії оцінки 

поведінки тварин: 

 рухова активність; 

 ссання свиноматки або прийом корму; 

 перебування у статичному положенні. 

З метою зменшення кількості дослідників, усунення фактора 

присутності дослідника біля тварин (стрес) та унеможливлення технічних 

похибок в процесі заповнення протоколів досліджень ми використали 

відеореєстратор. 

На кафедрі фізіології, біохімії і морфології ПДАТУ розроблено 

методику дослідження поведінки поросят-сисунів, що включала подобові 

відеозаписи поведінки тварин із наступним їх моніторингом на ПК. 

Відеозаписи рухової активності тварин отримували за допомогою системи 

спостереження Danrou KCR-6324DR. Отримані результати зводились в 

підсумковий протокол досліджень. 
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Дана методика дослідження поведінки сільськогосподарських тварин 

має цілий ряд переваг, зокрема: 

 моніторинг великої групи тварин одночасно; 

 значно знижується трудоємність досліджень; 

 можливість запису та подальшого аналізу звуків тварин; 

 відеозаписи можуть слугувати для більш детального вивчення 

поведінкових реакцій тварин.  

Таким чином, використовуючи подобові відеозаписи поведінки тварин 

ми отримуємо більш достовірні та глибокі данні їх рухової активності та 

етологічних особливостей.  

Як свідчать одержані результати рухова активність поросят (табл. 3.8.) 

істотно залежить від періоду онтогенезу. Зокрема від 7 до 30 доби життя 

рухова активність поросят контрольної групи знижується в 1,5 рази 

(p<0,001). При цьому аналогічна тенденція спостерігалась в групі, де 

поросятам вводили ферум цитрат. Зокрема у поросят ІІ дослідної групи 

проходило зниження рухової активності із 7-добового до місячного віку в 

1,47 рази та на кінець дослідного періоду вірогідно не відрізнялась від такої у 

тварин контрольної групи. 

Таблиця 3.8 

Рухова активність поросят M±m, хв/добу, n=5. 

Група тварин Вік поросят, діб 

7 20 30 

Контроль 220,6±16,21 168,6±16,06 145,12±13,80 

І дослідна 260±13,25** 279±13,03*** 189,6±13,55** 

ІІ дослідна 239,4±15,56* 218,2±19,17** 162±11,03 

ІІІ дослідна 264,4±14,31** 279 ,4±17,61*** 180±16,26* 

 

Введення Броваферану-100 самого та в комбінації із ферум цитратом 

супроводжувалось незначним наростанням рухової активності у 20-добових 
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поросят та подальшим її зниженням до 30-добового віку (приблизно в 1,5 

рази). Підвищення показників насиченості крові Оксигеном за введення 

Броваферану-100 супроводжувалось вірогідним наростанням рухової 

активності поросят порівняно до показника контрольних тварин протягом 

усього періоду досліджень. Так на 7, 20 і 30 добу життя рухова активність 

поросят І дослідної групи, порівняно до показника контрольних тварин 

зросла відповідно в 1,18 , 1,65 та 1,30 рази (p<0,01). 

Аналогічна ситуація відзначена і у поросят ІІІ дослідної групи. Отже 

наростання показників крові у тварин даної групи також супроводжувалось 

підвищенням рухової активності поросят на 7, 20 і 30 добу життя, порівняно 

до показника контрольних тварин відповідно в 1,2 , 1,66 та 1,24 рази (p<0,05). 

Проведені дослідження показали, що поросята-сисуни більшу частину 

часу витрачають на перебування в статичному положенні (сон, лежання, 

стояння). Зокрема, 7-добові поросята контрольної групи 73 % часу 

(1051,2±25,51 хв/добу) перебували в статичному положенні, 15 % часу 

знаходяться у русі (220,6±16,21 хв/добу), а 12 % часу витрачають на ссання 

молока свиноматки (169,4±11,20 хв/добу; рис. 3.10). 

У поросят І дослідної групи після застосування Броваферану-100 

проходила зміна рухової активності, зокрема на 7 добу життя зростав час, що 

тварини витрачали на рух. Підвищення проходило за рахунок зниження часу 

витраченого на перебування в статичному положенні на 4 % (до 1009,2±23,35 

хв/добу). Причому час, що витрачався на ссання свиноматки, вірогідно не 

змінювався.  

Рухова активність поросят-сисунів ІІ дослідної групи в 7-добовому віці 

дещо відрізняється від у тварин контрольної групи. Зокрема, майже на 9 % 

зріс час, що тварини витрачали на рух. Враховуючи стабільність постійність 

часу на ссання свиноматок у дослідних групах, поросята в середньому менше 

на 20 хв/добу витрачали на перебування в статичному положенні. 
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Рис. 3.10. Рухова активність 7-добових поросят M±m, хв, 

n=30;. 

У 7-добових тварин ІІІ дослідної групи час на рух зростав майже на 

20 % (до 264,4±14,31 хв/добу) за рахунок зниження в середньому на 45 

хв/добу часу відведеного на перебування в статичному положенні (до 

1005,4±24,46 хв/добу). 

До 20-добового віку істотних змін у руховій активності поросят-

сисунів контрольної групи встановлено не було. Виявлено лише незначне 

зростання часу, що витрачається на ссання свиноматки та споживання 

комбікорму до 192 хв/добу за рахунок зниження часу що тварини витрачали 

на рух. 

У тварин І дослідної групи до 20-добового віку проходить зниження 

часу, що витрачається на перебування в статичному положенні із 70 % до 

66 % від загальної кількості зареєстрованих поведінкових реакцій. В наслідок 

чого, збільшився час що витрачався на рух та ссання. Зокрема, тварини І 

дослідної групи більше рухались та більше часу витрачали на ссання молока 

свиноматки та споживання комбікорму (209,±13,76 хв/добу), порівняно до 

показників що спостерігались у тварин контрольної групи даний показник 

зростав на 13,6 хв/добу, або на 8,8 % . 

Комплексне застосування ферум цитрату та Броваферану-100 сприяло 
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зростанню рухової активності поросят-сисунів в 20-добовому віці. 

Підвищувалась інтенсивність руху поросят та зростав час, який витрачали 

поросята на ссання свиноматки і прийом корму (на 19 хв/добу), порівняно до 

показника контрольних тварин. Встановлено також зниження показника 

часу, що тварини знаходились у статичному положенні порівняно до 

контролю (на 123 хв/добу і становив 950±18,27 хв/добу). 

 

Рис. 3.11. Рухова активність 20-добових поросят M±m, хв, 

n=30;. 

Дослідженнями встановлено, що до із 20 до 30-добового віку час на 

перебування в статичному положенні тварин контрольної групи дещо 

знижувався до 1054±16,32 хв/добу, однак зростав час на споживання корму 

на 51 хв/добу і сягав 240,4±13,30 хв/добу.   

У тварин І дослідної групи час на споживання корму і ссання 

свиноматок зріс із 14 % до 21 % за рахунок зниження часу на рухову 

активність із 20 % до 13 % (рис. 3.12). Відмітимо, що тварини І дослідної 

групи у 30-добовому віці на 11 % менше часу знаходились у статичному 

положенні та більше витрачали часу на рух, споживання корму та ссання 

свиноматки, ніж тварини контрольної групи. 

Тварини ІІ дослідної групи 30-добового віку рухались та споживали 
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корму на 10 % більше часу, ніж тварини контрольної групи за рахунок 

зниження часу що витрачався на перебування у статичному положенні на 

41 хв/добу до показника 1013±24,66 хв/добу. 

 

Рис. 3.12. Рухова активність 30-добових поросят M±m, хв, 

n=30.  

Проведені дослідження показали, що 30-добові поросята-сисуни ІІІ 

дослідної групи 66 % часу перебували у статичному положенні, 13 % часу 

проводили у русі та 21 % часу витрачали на споживання корму (309,2±13,60). 

У порівнянні до показника тварин контрольної групи, тварини ІІІ дослідної 

групи менше перебували в статичному положенні (на 10 %), проявляли 

більшу рухову активність (на 23 %) та витрачали на споживання корму на 

29 % часу більше. 

Отже, при підвищенні показників насиченості крові Оксигеном як 

показано було вище, у поросят-сисунів яким вводили ферум цитрат та 

Броваферан-100 окремо, або у їх комбінації зростає рухова активність та 

збільшується відсоток часу, що тварини витрачають на прийом корму. Це 

відбувається за рахунок зниження показників що характеризують 

перебування поросят у статичному положенні (сон, лежання, стояння).  



79 

3.2.3. Концентрація інсуліну, кортизолу та вільного трийодтироніну 

в крові поросят за введення ферум цитрату та декстранового комплексу 

тривалентного Феруму (Броваферану-100) 

Як було показано раніше, зниження показників системи еритрону 

супроводжується зменшенням концентрації інсуліну у крові 10-добових 

поросят. За внутрішньом’язового введення в кількості 2 мл ферум цитрату 

супроводжувалось наростання концентрації інсуліну у крові 10-добових 

поросят. Так, у поросят ІІ дослідної групи даний показник був у 8,4 рази (рис. 

3.13; p<0,001) вище відповідно до показників тварин контрольної групи та 

достовірно не відрізнявся від такого у тварин І дослідної групи. 

 

Рис. 3.13. Концентрація інсуліну в плазмі крові 10-добових поросят-

сисунів мкМО/см3; n=3. 

 

Встановлено, що застосування ферум цитрату у комплексі із 

Броваференом-100 більш істотно впливало на концентрацію інсуліну в крові 

поросят. У 10-добових поросят IІІ дослідної групи даний показник сягав 15,9 

мкМО/см3, що у 11,7 рази вище (p<0,001) від показників тварин контрольної 

групи. Відмічено також вищу концентрацію інсуліну у крові тварин ІІI 

дослідної групи у 10-добовому віці від показників тварин І та ІІ дослідної 

групи відповідно на 38,3 % та 40,7 % (p<0,001).  
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Проведені дослідження показали, що у 5-добових поросят усіх 

дослідних груп вірогідних різниць у рівні кортизолу в крові відсутні, однак 

до 10-добового віку проходило зростання концентрації гормону, що вказує на 

перебування тварин у стресовому стані (рис. 3.14). На відміну від показників 

тварин контрольної групи рівень кортизолу в крові тварин, яким 

застосовували декстрановий комплекс тривалентного Феруму (Броваферан-

100) до 20-добового віку знижувався у 1,8 рази (p<0,001), після чого до 30-

добового віку дещо зріс.  

  

Рис. 3.14. Рівень кортизолу в плазмі крові поросят M±m, 

нмоль/дм3, n=3. 

 

Використання ферум цитрату мало істотний вплив на рівень кортизолу 

в крові тварин, на відміну від тварин контрольної групи рівень гормону до 

10-добового віку ймовірно не змінювався та став нижче у 2,1 рази (p<0,001). 

З 10 до 20 добового віку хоча і знижувався майже у 2 рази (p<0,001), однак 

вірогідних різниць із показниками контрольної та інших дослідних груп на 

даному етапі онтогенезу встановлено не було. Із 20-добового віку до кінця 

дослідного періоду у тварин І дослідної групи рівень кортизолу знижувався 

на 19,6 % (p<0,05), та став нижче у 2,8 рази (p<0,001), та достовірно не 

відрізняється від показників контрольної групи тварин. 
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Комплексне застосування ферум цитрату та Броваферану-100 сприяло 

незначному зростанню рівня кортизолу у крові поросят-сисунів до 10-

добового віку на (11,9 %), однак даний показник до 20-добового віку став 

нижче у 2,6 рази (p<0,001), та не відрізнявся від такого у тварин інших груп. 

Не дивлячись на зростання рівня кортизолу у крові тварин ІІІ дослідної групи 

до 30-добового віку (із 59,8 до 82,1 нмоль/дм3), він не різнився із таким у 

тварин контрольної та ІІ дослідних груп, та був у 2,1 рази (p<0,001) нижче від 

такого у тварин І дослідної групи. 

Рівень вільного трийодтироніну у сироватці крові тварин контрольної 

групи із 5 до 10-добового віку знижувався у 2,2 рази (p<0,001) та до кінця 

дослідного періоду вірогідно не змінювався, однак прослідковувалась 

тенденція щодо його зростання. 

Використання Броваферану-100 для корекції показників крові у 

поросят-сисунів сприяло стабільно вищому рівню вільного трийодтироніну в 

сироватці крові (рис. 3.15), зокрема у 20-добовому віці даний показник у 

поросят І дослідної групи був вище на 25,6 % (p<0,001) від такого у тварин 

контрольної групи. 

Використання ферум цитрату впливало не лише на рівень кортизолу у 

крові тварин, а і на рівень вільного трийодтироніну. У 5-добових поросят-

сисунів ІІ дослідної групи вміст даного гормону вірогідно не відрізнявся від 

такого у тварин інших груп і до 10-добового віку знижувався у 1,9 рази 

(p<0,001). 

Слід відмітити, що у 10-добових поросят ІІ дослідної групи вміст 

трийодтироніну був на 29,5 % (p<0,001) та 19,8 % (p<0,01) вище по 

відношенню до показників тварин контрольної та І дослідної групи, та у 1,8 

рази (p<0,001) до показників тварин ІІІ дослідної групи. Динаміка зростання 

вмісту гормону прослідковувалась до 20-добового віку, після чого до 30-

добового віку даний показник дещо знижувалась (на 21 %; p<0,001).  

У 20-добових поросят ІІ дослідної групи рівень трийодтироніну був на 



82 

вірогідно вищому рівні, ніж такий у тварин контрольної та ІІІ дослідної 

групи відповідно на 35,9 % та 26,2 % (p<0,001). 

 

Рис. 3.15. Рівень вільного трийодтироніну в плазмі крові поросят 

M±m, пг/см3, n=3. 

 

Проведені дослідження показали, що комплексне застосування ферум 

цитрату та Броваферану-100 сприяло істотному зниженню рівня 

трийодтироніну у крові поросят-сисунів із показника 2,83 пг/мл до показника 

0,81 пг/мл у 10-добовому віці на (у 3,5 рази; p<0,001). У 5-добових поросят 

ІІІ дослідної групи рівень даного гормону був на 13,2 % (p<0,05) вище ніж 

такий у контрольній групі тварин, тоді, як у 10-добовому віці він став на 

27,7 % (p<0,01) нижче відповідно до показників тварин контрольної групи. Із 

10 до 30-добового віку рівень вільного трийодтироніну у крові тварин ІІІ 

дослідної групи зріс на 82,7 % (p<0,001) та став на 21,3 % і 17,5% (p<0,05) 

вище від такого у тварин контрольної та ІІ дослідної групи. 

Отже, внутрішньом’язове введення ферум цитрату поросятам ІІ групи 

сприяло наростанню концентрації інсуліну та вільного трийодтироніну в 

крові та зниженню концентрації кортизолу, порівняно до показників 

контрольної групи. Якщо порівняти до біологічної дії введення 

декстранового комплексу тривалентного Феруму (Броваферану-100), то 
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можна відзначити що зниження дози введеного Феруму у 100 разів 

забезпечує аналогічну концентрацію гормонів, у І дослідній групі, що 

безумовно свідчить про надзвичайно високу біологічну дію ферум цитрату, 

порівняно до Броваферану-100. Слід відзначити, що на 10 і 20 добу життя 

поросят, концентрація вільного трийодтироніну у крові сисунів порівняно із 

показниками інших груп була найвищою. Що, безумовно свідчить про 

стимулюючий вплив ферум цитрату на окисно – відновні реакції та 

термогенез.  

Комбіноване введення ферум цитрату та Броваферану-100 

супроводжувалось істотним зростання вмісту інсуліну та деяким зниженням 

вмісту вільного трийодтироніну в крові 10-добових поросят на тлі істотного 

зниження рівня кортизолу. Зниження концентрації вільного трийодтироніну 

в крові поросят ІІІ групи може бути пов’язано із наростанням вмісту інсуліну 

в крові, так як їхня біологічна дія в деяких випадках може мати 

антагоністичний характер. Рівень вільного трийодтироніну в крові поросят 

ІІІ групи із 10 до 30-добовиго віку істотно зріс (на 82 %) і під кінець 

дослідного періоду став найвищим порівняно із іншими групами тварин. 

Таким чином, збільшення рухової активності 20-добових поросят даної групи 

забезпечує поступове підвищенням синтезу АТФ за рахунок наростання 

рівня Т3 у крові та посилення транспорту Оксигену в тканини. 

 

 

3.2.4. Інтенсивність транспорту ліпідів у крові поросят за введення 

ферум цитрату та декстранового комплексу тривалентного Феруму 

(Броваферану-100) 

Транспорт ліпідів у крові поросят-сисунів залежить від багатьох 

чинників, серед яких визначальним є період онтогенезу, час який пройшов 

від споживання молока свиноматки та інтенсивність утворення 

ліпопротеїнових комплексів в печінці та кишках.  
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Вважається, що ГМГ-Коа-редуктаза каталізує лімітуючу ранню стадію 

синтезу холестеролу. При чому, інсулін та тиреоїдні гормони сприяють 

зростанню активності ферменту, а при введенні глюкагону чи 

глюкокортикоїдів – активність ферменту зменшується. Отже, наростання 

вмісту загального холестеролу в крові поросят контрольної групи на тлі 

зниження концентрації інсуліну та наростання кортизолу в 10-добовому віці 

свідчить, що рівень холестеролу у крові на даному етапі онтогенезу залежить 

виключно від інтенсивності надходження його із травного тракту та в 

результаті апоптозу «старих» клітин. Вміст загального холестеролу (ЗХ) у 

поросят контрольної групи до 10-добового віку зріс на 32,5 % (p<0,001), та із 

10 до 20-добового віку ще на 12,9 % (табл. 3.9). Що, очевидно, пов’язано із 

зростанням молочності свиноматок та підгодівлею поросят стартерним 

комбікормом із 10-добового віку, очевидно, тому із зниженням молочності до 

30-добового віку концентрація даного метаболіту знижується на 18,2 % 

(p<0,001). 

Таблиця 3.9 

Вміст загального холестеролу у плазмі крові поросят M±m, ммоль/дм3, n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 1,69±0,02 2,24±0,07 2,53±0,14 2,07±0,13 

І дослідна 1,95±0,08*** 2,99±0,06*** 2,42±0,17 1,94±0,07 

ІІ дослідна 1,67±0,09 2,29±0,11 2,38±0,09 2,06±0,06 

ІІІ дослідна 1,95±0,05*** 2,52±0,05*** 2,61±0,06 1,94±0,07 

Примітка. В цій і наступних таблицях вірогідні різниці: з контролем *- р≤0,05; **- р≤0,01; 

***-р≤0,001. 

 

Встановлено, що вміст ЗХ у тварин І дослідної групи у 5-добовому віці 

знаходиться в межах 1,95 ммоль/дм3, що на 15,4 % вище (p<0,001) від такого 

у тварин контрольної групи та до 10-добового віку ще зріс на 53,3 % та 

залишався на 33,5 % (p<0,001) вище від показників тварин яким препаратів 

http://humbio.ru/humbio/biochem/00236125.htm
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не вводили. З 10 до 20-добового віку вміст ЗХ у тварин І дослідної групи 

знижувався на 9,1 %, та перестав вірогідно відрізнятись від показників 

тварин контрольної групи до кінця дослідного періоду. 

Вміст ЗХ у плазмі крові тварин ІІ дослідної групи із 5 до 10-добового 

віку зростав на 37,1 % (p<0,001), згодом до 20-добового віку зріс ще на 3,9 %, 

після чого до 30-добового віку зменшився на 28,6 % (p<0,001). Слід 

відмітити, що застосування ферум цитрату вірогідно не впливало на вміст ЗХ 

в плазмі крові поросят-сисунів, порівняно до показників контрольної групи. 

Комплексне застосування ферум цитрату та Броваферану-100 сприяло 

істотному зростанню вмісту вільного холестеролу (ВХ) в крові поросят-

сисунів, зокрема у 5-добовому віці, даний показник був вище на 15,4 % та 

16,8 % (p<0,001) від такого у тварин контрольної та ІІ дослідної групи, однак, 

достовірно не відрізнявся від показників тварин І дослідної групи. Із 5 до 10-

добового віку проходить істотне зростання вмісту ВХ у крові тварин ІІІ 

дослідної групи (на 29,2 %; p<0,001). У 10-добових поросят-сисунів ІІІ 

дослідної групи вміст ВХ у крові вище на 12,5 % та 10 % від такого у тварин 

контрольної та ІІ дослідної групи, однак нижче на 18,7 % (p<0,001) від такого 

у тварин І дослідної групи на даному етапі онтогенезу. Показано, що із 10 до 

20-добового віку вміст ВХ у крові тварин ІІ дослідної групи не змінювався, 

після чого до місячного віку знижувався на 25,6 % (p<0,001).  

Проведеними дослідженнями встановлено, що нижчий рівень рухової 

активності у поросят-сисунів характеризується також і нижчим рівнем 

триацилгліцеролів (ТАГ) у плазмі крові (табл. 3.10). Так, у 5-добових 

поросят-сисунів контрольної групи даний показник був 0,72 ммоль/л, однак 

до 10-добового віку зріс на 48,6 % (p<0,001). Вміст ТАГ у плазмі крові 

поросят контрольної групи із 10 до 20-добового віку знижувався на 25,2 % 

(p<0,001), після чого до 30-добового віку зріс на 13,8 % (p<0,001). 

У тварин І дослідної групи встановлено вищий вміст ТАГ у плазмі 

крові в 5-добовому віці (0,84 ммоль/дм3) у порівнянні до показників тварин 
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контрольної групи (на 16,7 %; p<0,001). Із 5 до 10-добового віку зріс на 

38,1 % (p<0,001) та перестав вірогідно відрізнятись від показників тварин 

контрольної групи.  

Слід відмітити, що вміст ТАГ в плазмі крові поросят-сисунів, яким 

вводили Броваферан-100 із 10 до 20-добового віку зменшився на 37,1 % 

(p<0,001), однак до місячного віку зріс на 51,4 % (p<0,001) та став на 

достовірно вищому рівні від такого у тварин контрольної групи (на 19,8 %; 

p<0,05).  

Таблиця 3.10 

Вміст триацилгліцеролів у плазмі крові поросят M±m, ммоль/дм3, n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 0,72±0,04 1,07±0,09 0,80±0,09 0,91±0,07 

І дослідна 0,84±0,02*** 1,16±0,07 0,72±0,02 1,09±0,08* 

ІІ дослідна 0,76±0,03 0,95±0,02* 0,81±0,02 0,97±0,03 

ІІІ дослідна 0,84±0,04*** 1,14±0,05 0,71±0,02 0,95±0,09 

 

Застосування ферум цитрату вірогідно не впливало на вміст ТАГ в 

плазмі крові поросят-сисунів. Вміст ТАГ в плазмі крові тварин ІІ дослідної 

групи у 5-добовому віці істотно не відрізнявся від показників тварин 

контрольної групи. Із 5 до 10-добового віку даний показник зріс на 25 % 

(p<0,001), згодом до 20-добового віку зменшився на 14,7 % після чого до 30-

добового віку знов зріс на 22,2 % (p<0,001).  

Проведені дослідження свідчать, що комплексне застосування 

Броваферану-100 та ферум цитрату сприяло зростанню вмісту ТАГ в крові 

поросят-сисунів, так у 5-добовому віці даний показник був вище на 16,7 % та 

10,5 % (p<0,001) від такого у тварин контрольної та ІІ дослідної групи та 

істотно не відрізнявся від показників тварин І дослідної групи. Із 5 до 10-

добового віку вміст ТАГ зростав на 35,7 % (p<0,001) та став вище на 20 % від 
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такого у тварин ІІ дослідної групи, та вірогідно не відрізнявся від тварин І 

дослідної групи. Із 10 до 20-добового віку вміст даного метаболіту в крові 

тварин ІІІ дослідної групи знижувався на 37,8 % (p<0,001). В 20-добових 

поросят даної групи вміст ТАГ в крові був нижче на 11,3 % та 12,3 % 

(p<0,05) відповідно до показників контрольної та ІІ дослідної групи тварин, 

однак до 30-добового віку даний показник зріс на 33,8 % (p<0,001) та 

достовірно не відрізнявся від показників тварин інших груп.  

Аналіз вмісту холестеролу ліпопротеїдів високої щільності (ХС 

ЛПВЩ) свідчить про залежність його вмісту від періоду онтогенезу та умов 

досліджень. Зокрема, у 5-добових тварин, яким залізовмісних препаратів не 

вводили, встановлено низький рівень ХС ЛПВЩ в крові (0,59±0,02 

ммоль/дм3; табл. 3.11). З 5 до 10-добового віку проходить стрімке зростання 

вмісту ХС ЛПВЩ в крові тварин контрольної групи (у 1,9 рази; p<0,001). 

Однак із 10 до 20-добового віку проходить зниження його вмісту на 18,7 % 

(p<0,001) та до кінця дослідного періоду не змінюється. Наростання 

транспорту в крові ХС ліпопротеїнами високої щільності свідчить про 

інтенсифікацію надходження даного метаболіту із тканин у кров та 

посилення його транспорту до печінки.  

Таблиця 3.11 

Вміст ХС ЛПВЩ у плазмі крові поросят M±m, ммоль/дм3, n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 0,59±0,02 1,12±0,06 0,91±0,03 0,94±0,02 

І дослідна 0,68±0,03** 1,04±0,06 0,95±0,02 0,90±0,04 

ІІ дослідна 0,61±0,04 1,24±0,06 0,98±0,02* 0,93±0,03 

ІІІ дослідна 0,63±0,03 1,13±0,04 0,91±0,03 0,96±0,04 

 

Встановлено підвищення вмісту ХС ЛПВЩ в плазмі крові поросят-

сисунів І дослідної групи у 5-добовому віці на 15,3 % (p<0,01) у порівнянні 
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до показників тварин контрольної групи. Очевидно, прооксидантний ефект 

Феруму прискорює апоптоз клітин, пік функціональної активності який 

припадав на внутріутробний період розвитку, проте це питання потребує 

подальшого вивчення. Вмісту ХС ЛПВЩ в крові поросят І групи до 10-

добового віку зріс на 52,9 % (p<0,001) та не відрізнявся від показників тварин 

контрольної групи до кінця дослідного періоду. Із 10 до 30-добового віку 

вміст ХС ЛПВЩ у тварин І дослідної групи знижувався на 13,5 % (p<0,05). 

Слід відмітити, що із 5 до 10-ти добового віку вміст ХС ЛПВЩ в 

плазмі крові тварин ІІ дослідної групи зріс у 2 рази (p<0,001). Однак до 30-

добового віку зменшився на 25 % (p<0,001). Встановлено, що у 20-добових 

поросят ІІ дослідної групи вміст ХС ЛПВЩ в плазмі крові був вище на 7,1 % 

(p<0,05) від такого у тварин контрольної групи. 

Вміст ХС ЛПВЩ в плазмі крові поросят-сисунів ІІІ дослідної групи в 

5-добовому віці становив 0,63±0,03 ммоль/дм3, що вірогідно не відрізнявся 

від показників тварин інших дослідних груп. Із 5 до 10-добового віку даний 

показник зростав у 1,8 рази (p<0,001) та став вище на 8,7 % відповідно до 

такого у тварин І дослідної групи. Надалі до 20-добового віку вміст ХС 

ЛПВЩ в плазмі крові тварин, яким застосовували залізовмісні препарати 

комплексно знижувався на 19,5 % (p<0,01), що є нижче на 7,1 % (p<0,05) від 

такого у тварин ІІ дослідної групи та не відрізняється від контролю. 

Вміст ХС ЛПНЩ в плазмі крові поросят контрольної групи на відміну 

від ХС ЛПВЩ до 10-добового віку знижувався на 16,9 %, однак вже до 20-

добового віку даний показник зріс у 2 рази (табл. 3.12; p<0,001). В 30-

добовому віці вміст даного метаболіту у тварин контрольної групи 

зменшується до показника 0,71±0,11, що на 43,7 % (p<0,001) нижче від 

попереднього. 

У 5-добових тварин І дослідної групи встановлено вищий вміст ХС 

ЛПНЩ в плазмі крові 0,89±0,08, що на 15,6 % (p<0,001) більше в порівнянні 

до показників тварин контрольної групи, із 5 до 10-добового віку зріс у 1,6 
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рази (p<0,001) та став вище у 2,2 рази (p<0,001) відповідно до показників 

тварин контрольної групи. Із 10 до 20-добового віку проходило зниження 

вмісту даного метаболіту в крові тварин І дослідної групи на 19,7 % (p<0,05). 

Надалі до 30-добового віку проходить подальше зниження ХС ЛПНЩ ще на 

52,6 % (p<0,001), в наслідок чого він став на 23,9 % (p<0,05) нижче 

відповідно до такого у тварин контрольної групи . 

Таблиця 3.12 

Вміст ХС ЛПНЩ у плазмі крові поросят M±m, ммоль/дм3, n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 0,77±0,10 0,64±0,15 1,26±0,14 0,71±0,11 

І дослідна 0,89±0,08 1,42±0,11*** 1,14±0,16 0,54±0,05* 

ІІ дослідна 0,72±0,10 0,62±0,13 1,03±0,08* 0,68±0,06 

ІІІ дослідна 0,94±0,09 0,87±0,07 1,38±0,06 0,54±0,13 

 

Вміст ХС ЛПНЩ в плазмі крові тварин ІІ дослідної групи у 5-добовому 

віці вірогідно не відрізнявся від показників тварин контрольної групи. З 5 до 

10-ти добового віку зменшився на 13,9 %, згодом до 20-ти добового віку зріс 

у 1,7 рази (p<0,001), однак став на 18,3 % (p<0,05) нижче відповідно до 

такого у тварин контрольної групи. З 20 до 30-добового віку даний показник 

знов знижується на 34 % (p<0,001) та не відрізняється від показників тварин 

контрольної групи.  

Встановлено тенденцію до зниження вмісту ХС ЛПНЩ в плазмі крові 

тварин ІІІ дослідної групи до 10-добового віку, після чого до 20-добового 

віку даний показник зріс на 58,6 % (p<0,001). Досить важко пояснити чому на 

даному етапі онтогенезу інтенсивність транспорту холестеролу від печінки 

до тканин є вищою, порівняно до інших дослідних груп. Однозначно лише 

можна сказати, що це проходить за рахунок підвищення інтенсивності 

утворення ліпопротеїдів у печінці та тонких кишках. Яка доля в цьому 
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холестеролу синтезованого в організмі, а яка надійшла з травного тракту 

сказати важко. Так, у крові поросят ІІІ дослідної групи встановлено вищий 

вмісту ХС ЛПНЩ в плазмі крові 20-добових поросят на 21,1 % (p<0,05) та 

34 % (p<0,001) у порівнянні до показників тварин І та ІІ дослідних груп. Із 20 

до 30-добового віку проходить зниження вмісту даного метаболіту в плазмі 

крові тварин ІІІ дослідної групи на 70,9 % (p<0,001), та не відрізняється від 

тварин інших груп. 

Таблиця 3.13 

Вміст ХС ЛПННЩ у плазмі крові поросят M±m, ммоль/дм3, n=5 

Група тварин 
Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 0,33±0,02 0,49±0,04 0,37±0,04 0,41±0,03 

І дослідна 0,38±0,01** 0,53±0,03 0,33±0,01 0,50±0,03* 

ІІ дослідна 0,35±0,02 0,43±0,01* 0,37±0,01 0,45±0,01 

ІІІ дослідна 0,38±0,02* 0,52±0,02 0,32±0,01 0,43±0,04 

 

Переважно транспортною формою ендогенних ліпідів є ЛПННЩ, що 

синтезуються в печінці й кишечнику. Вміст ХС ЛПННЩ в плазмі крові 5-

добових поросят контрольної групи сягає 0,33±0,02 і до 10-добового віку 

зростає на 48,5 % (p<0,001). З 10 до 20-добового віку знижується на 24,5 % 

(p<0,001) і в подальшому показує лише тенденцію до зростання. 

Вміст ХС ЛПННЩ в плазмі крові поросят І дослідної групи у 5-

добовом віці на 15,2 % (p<0,01) вище відповідно до такого у тварин 

контрольної групи, та з 5 до 10-добового віку ще зростає на 39,5 % (p<0,001), 

після чого став нижче до 20-добового віку на 37,7 % (p<0,01). З 20 до 30-

добового віку вміст ХС ЛПННЩ у плазмі крові тварин І дослідної групи зріс 

на 51,5 % (p<0,001) та став на 22 % (p<0,05) вище відповідно до такого у 

тварин контрольної групи. 

Проведені дослідження показали, що використання ферум цитрату 
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поросятам-сисунам сприяло зростанню вмісту ХС ЛПННЩ в плазмі крові із 

5 до 10-добового віку лише на 22,9 % (p<0,001), внаслідок чого даний 

показник був на нижчому рівні ніж такий у тварин контрольної групи тварин 

(на 12,2 %; p<0,05). З 10 до 20-добового віку вміст ХС ЛПННЩ знижувався 

на 14 % (p<0,001), та перестав відрізнятись від такого у тварин контрольної 

групи. Подальше зростання вмісту даного метаболіту у плазмі крові до 30-

добового віку не призвело до вірогідних різниць із показниками тварин 

інших груп. 

Встановлено, що комплексне застосування ферум цитрату та 

Броваферану-100 сприяло зростанню вмісту ХС ЛПННЩ в плазмі крові 5-

добових поросят до величини 0,38±0,02 ммоль/дм3  проти 0,33±0,02 

ммоль/дм3 у тварин контрольної групи, що на 15,2 % (p<0,05) вище. З 5 до 10-

добового віку проходить зростання вмісту даного метаболіту в крові тварин 

ІІІ дослідної групи на 36,8 % (p<0,001), внаслідок чого він стає на 20,9 % 

(p<0,001) вище ніж такий у тварин ІІ дослідної групи на даному етапі 

онтогенезу. На подальших етапах досліджень вірогідних різниць у вмісті ХС 

ЛПННЩ в плазмі крові тварин ІІІ дослідної групи у порівнянні із тваринами 

інших груп встановлено не було.  

Отже, інтенсивність транспорту ліпідів у кров’яному руслі поросят-

сисунів залежить від періоду онтогенезу та умов досліджень. Інтенсивність 

транспорту ТАГ у крові 5-добових поросят І та ІІІ дослідних груп була дещо 

вищою, порівняно до контролю. Вміст загального холестеролу в крові 

поросят до 10 доби життя поступово наростає не залежно від умов 

досліджень, проте у групах яким вводили ферум цитрат та Броваферан-100 

разом і Броваферан-100 окремо, наростання було більш виражено. При 

введенні 2 мл ферум цитрату самого (2,0 мг Fe), спостерігалось деяке 

зниження вмісту ХС ЛПНЩ у крові 20-добових поросят та ХС ЛПННЩ у 

крові 10-добових тварин, порівняно до контролю та інших дослідних груп. 
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3.2.5. Вміст ТБК-активних продуктів, Феруму, активність каталази 

і глутатіонпероксидази в крові поросят-сисунів за введення ферум 

цитрату та Броваферану-100 

 

Як показали результати досліджень, вміст Fe в крові 5-добових поросят 

всіх дослідних груп знаходиться на відносно низькому рівні (12–20 ммоль/л; 

рис. 3.16). За відсутності внутрішньом’язового введення різних сполук Fe 

(контрольна група) його рівень в крові починає вірогідно зростати тільки 

після переходу на змішаний тип живлення. У 30-добових поросят всіх 

дослідних груп вірогідних різниць у вмісті Fe в крові встановлено не було. 

Рис. 3.16. Вміст Fe в плазмі крові поросят-сисунів ммоль/л; 

n=3. 

 

Введення 2 мг Феруму у вигляді ферум цитрату сприяло деякому 

зростанню його вмісту в крові поросят-сисунів. Зокрема, у 5-добових поросят 

ІІ дослідної групи вміст Феруму в крові був вище на 32,8 % (p<0,001) ніж у 

тварин контрольної групи. З 5 до 10-добового віку його вміст зріс на 28,6 % 

(p<0,01), та ставав вище у 1,6 рази (p<0,001) відповідно до такого у тварин 

контрольної групи на даному етапі онтогенезу. Важко пояснити таке 

зростання вмісту Fe в крові поросят-сисунів за рахунок введення його 
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наносполук, так як його кількість у препараті всього 1 мг/см3.  

З 10 до 20-добового віку, вміст Fe в крові поросят ІІ дослідної групи ще 

зріс на 43,4 % (p<0,001) та залишався на вірогідно вищому рівні (на 10,9 %; 

p<0,05) від такого у тварин контрольної групи. Комплексне застосування 

ферум цитрату та Броваферану-100 сприяло вищому вмісту Fe в крові 5-

добових поросят у порівнянні із таким у тварин контрольної та ІІ дослідної 

групи у 1,8 та 1,3 рази відповідно (p<0,001). З 5 до 10-добового віку, вміст Fe 

зріс лише на 9,8 %, однак залишався вище у 1,8 рази (p<0,001) від показників 

тварин контрольної групи та на 14,1 % (p<0,05) від такого у тварин ІІ 

дослідної групи. У 30-добових поросят всіх дослідних груп вірогідних 

різниць у вмісті Fe в крові встановлено не було, однак зберігалась загальна 

тенденція щодо його вмісту. 

Знешкодження радикалів Оксигену та продуктів пероксидного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) має суттєве значення для стабілізації мембранних 

структур еритроцитів [48].  

Дослідженнями показано, що у поросят контрольної групи до 10-

добового віку вміст ТБК-активних продуктів знаходиться на сталому рівні та 

до 20-добового віку зростає на 22,6 % (табл. 3.14.; p<0,01), що очевидно, 

пов’язано із переходом на змішаний тип живлення. 

Цікаво відзначити отримані високі позитивні корелятивні зв’язки із 

вмістом Fe та ТБК-активних продуктів у крові тварин контрольної групи 

(r=0,94) та середні негативні (r=-0,72) у І дослідній групі. Очевидно, введення 

Fe в формі декстринів сприяє активізації ПОЛ через прооксидантний ефект 

даного металу, що підтверджується зростанням вмісту ТБК-активних 

продуктів у 5 та 10-добових поросят дослідної групи у порівнянні до 

контролю відповідно на 16 % та 13,2 % (p<0,01). 

Ферум відноситься до металів із змінною валентністю, тому його 

введення в організм може викликати інтенсифікацію пероксидного 

окиснення ліпідів [16]. Так, не залежно від умов досліджень в крові 5 та 10-



94 

добових тварин після введення сполук Феруму спостерігається наростання 

вмісту ТБК-активних продуктів в крові (табл. 3.14). Зокрема, у тварин І 

дослідної групи вміст ТБК-активних продуктів в крові перевищував 

показники тварин контрольної групи на 16,1 % (p<0,001). Із 5 до 20-добового 

віку вміст даного метаболіту не змінювався та залишався у 10-добовому віці 

на 15,4 % (p<0,05) вище до показників контрольних тварин. Із 20 до 30-

добового віку проходило зниження вмісту ТБК-активних продуктів в плазмі 

крові поросят І дослідної групи на 15,3 % (p<0,01), внаслідок чого його вміст 

став нижче на 19,5 % (p<0,001) від такого у тварин контрольної групи на 

даному етапі онтогенезу. 

Таблиця 3.14 

Вміст ТБК-активних продуктів в плазмі крові поросят 

M±m, нмоль/мл, n=5 

Група 

тварин 

Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 3,78±0,19 3,71±0,16 4,55±0,24××× 4,47±0,23 

І дослідна 4,39±0,13** 4,28±0,17* 4,31±0,21 3,74±0,21**×× 

ІІ дослідна 4,17±0,12* 4,33±0,15** 4,36±0,33 4,38±0,22 

ІІІ дослідна 4,33±0,13** 4,25±0,32* 3,97±0,21* 4,03±0,35 

Примітка. В цій і наступних таблицях вірогідні різниці: з контролем *-р ≤ 0,05; **-

р ≤ 0,01; ***-р ≤ 0,001; із попереднім етапом досліджень ×-р ≤ 0,05; ××-р ≤ 0,01; ×××-р ≤ 

0,001. 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що вміст ТБК-активних 

продуктів в плазмі крові 5-добових тварин, яким вводили лише ферум цитрат 

був вище на 10,3 %(p<0,05) відповідно до такого у тварин контрольної групи. 

Із 5 до 30-добового віку проявлялась лише тенденція щодо його зростання, 

однак він був достовірно вище (на 16,4 %; p<0,001) до показників 

контрольної групи тварин тільки у 10-добовому віці. Слід відзначити, що 

вміст ТБК-активних продуктів в плазмі крові тварин ІІ дослідної групи у 30-
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добовому віці був на 17,1 % (p<0,001) вище відповідно до такого у тварин І 

дослідної групи. 

Вміст ТБК-активних продуктів в плазмі крові 5-добових тварин ІІІ 

дослідної групи, яким вводили ферум цитрат у комплексі із Бровафераном-

100, був на 14,6 % (p<0,01) вище до показників тварин контрольної групи. Із 

5 до 20-добового віку знижувався на 8,3 % (p<0,05) після чого до кінця 

дослідного періоду вірогідно не змінювався. У 10-добових поросят ІІІ 

дослідної групи вміст ТБК-активних продуктів в крові був вище на 14,6% 

(p<0,05) від такого у тварин контрольної групи, тоді як у 20-добовому віці 

став нижче на 12,7 % (p<0,05). Вірогідних різниць із показниками інших 

дослідних груп включно до 20-добового віку встановлено не було. Вміст 

ТБК-активних продуктів в плазмі крові тварин ІІІ дослідної групи у 30-

добовому віці був на 7,8 % (p<0,01) вище відповідно до такого у тварин І 

дослідної групи. 

Активність системи АОЗ визначали за активністю каталази та 

глутатіонпероксидази (ГП) у гемолізатах еритроцитів поросят. Слід 

зауважити, що між вмістом ТБК-активних продуктів в плазмі крові та 

активністю каталази тільки у контрольній групі було встановлено негативний 

корелятивний зв'язок (r=-0,88). При введенні препаратів Fe поросятам 

дослідних груп корелятивні зв’язки між цими показниками зникали. 

Очевидно дається в знаки прооксидантний вплив металу із змінною 

валентністю. 

Каталаза розкладає пероксид гідрогену, що утворюється в процесі 

біологічного окиснення, також окиснює при наявності пероксиду гідрогену 

низькомолекулярні спирти і нітрити і таким чином, бере участь у процесі 

клітинного дихання [266]. Проведеними дослідженнями встановлено 

зростання активності каталази в гемолізатах еритроцитів поросят 

контрольної групи із 5 до 10-добового віку на 8,5 %, однак до 20-добового 

віку її активність знижується на 14,9 % (p<0,05) та залишається на сталому 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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рівні до кінця дослідного періоду. 

Каталаза у своєму складі містить гем, очевидно, тому після введення 

поросятам препаратів Феруму активність каталази знаходиться на вищому 

рівні. Зокрема, у 10 та 20-добовому віці активність ензиму у поросят І 

дослідної групи була вища на 13,2 % (p<0,01) та 9,4 % по відношенню до 

такої у тварин контрольної групи. 

Введення Броваферану-100 сприяло зростанню активності каталази в 

крові поросят-сисунів з 5-добового до 10-добового віку (на 12,09 %, p<0,05). 

З 10 до 20-добового віку активність ензиму вірогідно знижувалась на 17,7 % 

(p<0,01) та до кінця дослідного періоду вірогідно не відрізнялась по 

відношенню до тварин контрольної групи. 

Таблиця 3.15 

Активність каталази у гемолізатах еритроцитів поросят 

M±m, ммоль/хв х мг білка, n=5 

Група 

тварин 

Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 38,98±1,49 42,31±1,20 36,04±1,98×× 37,42±1,51 

І дослідна 42,75±1,72 47,92±1,38**× 39,46±0,80×× 40,71±0,94 

ІІ дослідна 40,84±0,96 48,10±2,08*×× 37,99±0,83×× 37,19±1,17 

ІІІ дослідна 44,71±0,48**×× 50,25±0,94*** 42,02±1,52*× 39,24±0,68 

 

Застосування ферум цитрату мало достовірний вплив на активність 

каталази в гемолізатах еритроцитів поросят-сисунів, зокрема, у тварин ІІ 

дослідної групи із 5 до 10-добового віку проходило зростання активності 

ферменту на 17,9 % (p<0,01), в наслідок чого даний показник став на 13,7 % 

(p<0,05) вище від такого у тварин контрольної групи. З 10 до 20-добового 

віку проходить зниження активності каталази у гемолізатах еритроцитів 

поросят ІІ дослідної групи на 21 % (p<0,001), після чого вона перестає 

достовірно відрізнятись від такої у тварин контрольної групи, та не 
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змінюється до кінця дослідного періоду. Відмітимо нижчу активність 

ферменту у 30-добових тварин ІІ дослідної групи від показників тварин І 

дослідної групи на 8,6 % (p<0,05). 

У тварин ІІІ дослідної групи активність каталази у гемолізатах 

еритроцитів 5-добових поросят вище на 14,7 % (p<0,01) до тварин 

контрольної групи та до 10-добового віку ще зросла на 12,4 % (p<0,001). 

Активність даного ензиму у поросят ІІІ дослідної групи у 10-добовому віці 

вище на 18,8 % (p<0,001) та 4,5 % (p<0,05) від такої у тварин контрольної та 

ІІ дослідних груп. З 10 до 20-добового віку активність каталази хоча і 

знижувалась на 16,4 % (p<0,001), однак знаходилась на вищому рівні від 

такої у тварин контрольної, І та ІІ дослідних груп відповідно на 16,6 %, 6,5 % 

та 106 % (p<0,05). В 30-добовому віці активність каталази у гемолізатах 

еритроцитів поросят ІІІ дослідної групи не відрізнялась від показників інших 

дослідних груп. 

Глутатіонпероксидаза каталізує відновлення пероксидів ліпідів у 

відповідні спирти і відновлення пероксиду гідрогену до води [89]. Активність 

ГП у гемолізатах еритроцитів поросят контрольної групи до 30-добового віку 

зростала на 40,4 %(p<0,001). На відміну від активності каталази, активність 

глутатіонпероксидази в гемолізатах еритроцитів 5-добових поросят-сисунів 

контрольної групи знаходиться на низькому рівні (12,54±0,49 мкмоль/см3; 

табл. 3.15) та достовірно зростає лише до 20-добового віку на 20,6 % 

(p<0,01). Із 20 до 30-добового віку проходить подальше зростання активності 

ензиму на 8,2 % (p<0,01). 

У 5-добових тварин І дослідної групи активність ГП у гемолізатах 

еритроцитів була на 27,3 % (p<0,001) вище відповідно до такої у тварин 

контрольної групи та до 10-добового віку знижувалась на 10,7 % (p<0,001) та 

не відрізнялась від показників контрольної групи тварин. З 10 до 20-добового 

віку проходило наростання активності ензиму на 29,2 % (p<0,001), після чого 

до 30 доби життя знижувалась на 5,4 % (p<0,05) та перестала відрізнятися від 
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показників тварин контрольної групи. Показано вищу активність ГП у 

гемолізатах еритроцитів поросят І дослідної групи у 20-добовому віці на 

13,2 % (p<0,001) від такої у тварин контрольної групи. 

Використання ферум цитрату сприяло зростанню активності ГП у 

гемолізатах еритроцитів 5-добових поросят на 15,4 % (p<0,01) у порівнянні 

до такої у тварин контрольної групи, однак вона все ж таки була нижчою на 

9,3 % (p<0,01) від показників тварин І дослідної групи на даному етапі 

онтогенезу. У тварин ІІ дослідної групи активність ГП до 10-добового віку 

дещо знижувалась, однак до 20-добового віку даний показник зріс на 24 % 

(p<0,001) та не відрізнявся від такого у контрольної групи тварин, та на 8,7 % 

(p<0,01) був нижче від показників тварин І дослідної групи. 

Таблиця 3.16 

Активність глутатіонпероксидази у гемолізатах еритроцитів поросят 

M±m, мкмоль/см3; n=5. 

Група 

тварин 

Вік поросят, діб 

5 10 20 30 

Контрольна 12,54±0,49 13,48±0,54 16,26±0,32××× 17,60±0,15×× 

І дослідна 15,96±0,23*** 14,25±0,34××× 18,41±0,24***××× 17,42±0,38× 

ІІ дослідна 14,47±0,37** 13,61±0,40 16,87±0,46××× 17,36±0,41 

ІІІ дослідна 15,14±0,35*** 15,36±0,26** 18,39±0,38××× 18,20±0,34 

 

Проведені дослідження свідчать, що комплексне застосування 

Броваферану-100 та ферум цитрату сприяло зростанню активності ГП у 

гемолізатах 5-добових еритроцитів поросят на 20,7 % (p<0,001). З 5 до 10-

добового віку активність ензиму вірогідно не змінюється, в наслідок стає на 

13,9 % (p<0,01) вище до показників тварин контрольної групи. Активність 

ГП у 10-добових поросят ІІІ дослідної групи була вище на 7,8 % (p<0,05) та 

12,9 % (p<0,01) до тварин І та ІІ дослідних груп. Із 10 до 20-добового віку 

проходило зростання активності ГП у гемолізатах еритроцитів поросят ІІІ 
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дослідної групи на 19,7 % (p<0,001), та залишалась вище на 13,1 % (p<0,01) 

та 9 % (p<0,05) до показників тварин контрольної та ІІ дослідної групи на 

даному етапі онтогенезу. 

Отже, внутрішньом’язове введення ферум цитрату сприяє наростанню 

кількості елементу в крові та інтенсивності пероксидного окиснення. 

Виходячи з того, що доза введення є низькою можна припустити, що або 

зростає частка Феруму в крові ендогенного походження за рахунок 

інтенсифікації обміну металу, або зростає частка елементу що надходить у 

кров із травного тракту. Також слід зауважити, що прооксидантна дія 

цитрату феруму є значно вищою, ніж залізодекстрану і тому істотне 

зниження дози введеного металу викликає значну інтенсифікацію утворення 

ТБК-активних продуктів та активності каталази в 10-добових поросят. 

Комбіноване використання ферум цитрату та Броваферану-100 також 

супроводжувалось наростанням вмісту ТБК-активних продуктів в крові, 

проте у 20-добовому віці цей показник став найнижчим, порівняно до інших 

дослідних груп, при чому спостерігалось значне зростання активності 

каталази, що на нашу думку пов’язано із інтенсифікацією обміну Феруму та 

посиленням синтезу гему, аналогічно як і при синтезі гемоглобіну. З іншого 

боку активність глутатіонпероксидази знаходилась на рівні показників І 

дослідної групи, за виключенням 10-добового віку, коли активність ферменту 

була найвищою, порівнянню до інших груп тварин. 

 

3.2.6. Багатофакторний аналіз рухової активності з показниками 

крові та продуктивність поросят-сисунів за введення ферум 

цитрату та декстранового комплексу тривалентного Феруму 

(Броваферану-100) 

 

Проведеними дослідженнями встановлено високі негативні кореляційні 

зв’язки між руховою активністю поросят контрольної групи та вмістом 
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холестеролу і ХС ЛПНЩ в плазмі крові та середні позитивні з вмістом ТАГ 

та ХС ЛПННЩ (табл. 3.17). Отже, зниження вмісту холестеролу в крові 

супроводжувалось підвищенням рухової активності сисунів, мобілізацією 

ТАГ та ймовірним посиленням синтезу ХС ендогенного походження. 

У тварин І дослідної групи встановлено високі позитивні кореляційні 

зв’язки між руховою активністю та вмістом Fe і трийодтироніну в плазмі 

крові, та високі негативні зв’язки із вмістом кортизолу, холестеролу, ХС 

ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ в плазмі крові, та активністю каталази у гемолізатах 

еритроцитів поросят-сисунів. Аналогічно до контролю зниження вмісту 

холестеролу в крові сприяє тварин до руху у пошуках корму, поряд з тим 

наростання концентрації Феруму в крові створює передумови для 

покращення транспорту Оксигену, тому і встановлено підвищення секреції 

тиреоїдних гормонів для забезпечення інтенсифікації окисно-відновних 

реакцій, синтезу АТФ та скорочення скелетного м’язу.   

Таблиця 3.17 

Кореляційні зв’язки рухової активності та біохімічних показників 

поросят-сисунів (r) 

Показник 
Група тварин 

Контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна 

Fe  -0,21 1,00 0,99 1,00 

Кортизол 0,43 -0,98 -0,91 -1,00 

Трийодтиронін 0,04 0,75 -0,54 0,96 

ТБК-активні 

продукти 
-0,54 -0,59 1,00 -0,97 

Каталаза 0,64 -0,96 -0,94 -0,98 

ГП -0,16 0,93 0,96 0,99 

ХС -0,94 -0,95 -0,61 -0,44 

ТАГ 0,78 -0,49 0,09 -0,80 

ХС ЛПВЩ 0,58 -0,98 -0,97 -0,96 

ХС ЛПНЩ -0,99 -0,84 0,25 0,07 

ХС ЛПННЩ 0,73 -0,48 0,12 -0,81 
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Використання ферум цитрату сприяло не тільки зростанню рухової 

активності поросят-сисунів, але і становленню високих негативних 

кореляційних зв’язків із концентрацією кортизолу, ХС ЛПВЩ, активністю 

каталази, та позитивних кореляційних зав’язків між руховою активністю та 

вмістом Fe, ТБК-активних продуктів в плазмі крові та активністю ГП у 

гемолізатах еритроцитів поросят. На нашу думку, у даному випадку 

прооксидантний ефект ферум цитрату переважає над стимулюючою дією 

Феруму на інтенсивність синтезу гему для каталази, адже вводиться 

надзвичайно низька доза металу, який володіє високою прооксидантною 

активністю. Тому на синтез достатньої кількості молекул ферменту може 

просто фізично не вистачити атомів Феруму. А пероксидне окиснення носить 

ланцюговий характер і тому є більш чутливе до даного компоненту. 

Встановлено високі позитивні кореляційні зв’язки між руховою 

активністю поросят ІІІ дослідної групи та вмістом Fe і вільного 

трийодтироніну в крові, активністю ГП у гемолізатах еритроцитів та 

негативні зв’язки із вмістом кортизолу, ТБК-активних продуктів, ТАГ, ХС 

ЛПВЩ, ХС ЛПННЩ в плазмі крові, активністю каталази у гемолізатах 

еритроцитів поросят. 

Слід зауважити, що рухова активність та продуктивність поросят-

сисунів на пряму залежала від вмісту Нb, холестеролу, триацилгліцеролів та 

Феруму в крові. Тому, підвищення інтенсивності окисно-відновних реакцій 

під впливом трийодтироніну, супроводжувалось не тільки наростанням 

використання АТФ для забезпечення скорочення міофібрил, але і для 

посилення анаболічних процесів. З іншого боку, чим інтенсивніше будуть 

проходити анаболічні процеси в організмі, тим менше залишається АТФ для 

забезпечення рухової активності. В цілому це бажаний ефект, проте в даному 

віці, на відміну від дорослих тварин рухова активність поросят є значно 

вищою. 

Маса тіла поросят-сисунів на кінець досліду істотно різнилась (табл. 
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3.18). Забезпечення високого рівня анаболізму на даному етапі онтогенезу, 

очевидно є неможливим без відповідних проявів високого рівня транспортної 

функції крові та рухової активності.  

У тварин контрольної групи середньодобовий приріст був в межах 

109±11 г, в наслідок чого на кінець досліджень маса тіла поросят становила 

4,240,25 кг, що є нижче від норми. Збереженість тварин контрольної групи 

була 81 %. 

Таблиця 3.18 

Показники продуктивності і збереженості поросят у місячному віці, Mm, 

n=100 

Показник 
Група тварин 

Контрольна І дослідна  ІІ дослідна  ІІІ дослідна  

Кількість тварин 100 100 100 100 

Маса тіла на початок 

досліду, кг 
1,500,12 1,530,10 1,52±0,17 1,54±0,15 

Маса тіла на кінець 

досліду, кг 
4,240,25 5,450,26*** 4,90±0,30* 5,52±0,28*** 

Приріст за період 

досліду, кг 
2,73±0,12 3,92±0,07*** 3,21±0,10*** 3,98±0,13*** 

Середньодобовий 

приріст, г 
109±11 157±16*** 128±18*** 159±15*** 

Збереженість поросят 

у 30-добовому віці, % 
81 95 87 96 

 

Проведені дослідження показали, що в наслідок використання 

Броваферану-100 проходило зростання середньодобових приростів тварин до 

157±16 г, що на 44 % (p<0,001) вище від такої у тварин контрольної групи. 

Маса тіла тварин І дослідної групи була на 28,5 % (p<0,001) вище від такої у 
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тварин контрольної групи. Збереженість у тварин І дослідної групи була 

95 %. 

Поросята, яким вводили ферум цитрат мали середньодобові прирости в 

межах 128±18 г, що на 17,4 % вище по відношенню до такого у тварин 

контрольної групи.  

Слід зауважити, що у поросят ІІ дослідної групи, яким вводили 

внутрішньом’язово 2 мл наносполуки Fe в концентрації 1 мг/мл, клінічні 

ознаки анемії були відсутні, проте, поросята характеризувались низькою 

інтенсивністю росту порівняно до тварин І дослідної групи. Маса тіла тварин 

ІІ дослідної групи на кінець дослідного періоду була на 17,6 % (p<0,01) вище 

відповідно до такої у тварин контрольної групи, а збереженість була на 7,4 % 

вище від такої у тварин контрольної групи і становила 87 %. 

Комплексне застосування ферум цитрату та броваферану-100 мало 

істотний вплив на продуктивність тварин. Зокрема, середньодобовий приріст 

у поросят ІІІ дослідної групи був 159±15 г, що на 45,9 % (p<0,001) вище від 

показників контрольної групи та на 24,2 % (p<0,05) від такого у тварин ІІ 

дослідної групи. В наслідок зростання приростів маса тіла тварин ІІІ 

дослідної групи на кінець досліджень була на 30,2 % (p<0,001) та 12,7 % 

вище від такої у тварин контрольної та ІІ дослідної груп. Збереженість 

тварин ІІІ дослідної групи становила 96 %. 

Отже, покращення транспортної функції крові на тлі зміни вмісту 

гормонів забезпечує наростання інтенсивності анаболічних процесів і 

підвищення продуктивності тварин та їх збереженості. Найкращі результати 

одержано при комбінації ферум цитрату та Броваферану-100. 

 

Узагальнюючи матеріали розділу робимо наступні висновки: 

1. При підвищенні показників системи еритрону у поросят-сисунів, яким 

вводили ферум цитрат, Броваферан-100 окремо, або їх комбінацію, 

зростала рухова активність та збільшувався відсоток часу, що тварини 
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витрачають на ссання та прийом корму. Це відбувалось за рахунок 

зниження показників що характеризують перебування поросят у 

статичному положенні (сон, лежання, стояння).  

2. Введення ферум цитрату в дозі 2,0 мг поросятам ІІ групи сприяло 

наростанню концентрації інсуліну та вільного трийодтироніну в крові 

та зниженню концентрації кортизолу, порівняно до показників 

контрольної групи. На 10 і 20 добу життя поросят концентрація 

вільного трийодтироніну в крові сисунів даної групи, порівняно із 

показниками інших груп була найвищою.  

3. Комбіноване введення ферум цитрату та Броваферану-100 

супроводжувалось істотним зростання вмісту інсуліну та деяким 

зниженням вмісту вільного трийодтироніну в крові 10-добових поросят 

на тлі зниження рівня кортизолу. Рівень вільного трийодтироніну в 

крові поросят ІІІ групи із 10 до 30-добового віку істотно зріс (на 82 %) і 

під кінець дослідного періоду став найвищим порівняно до інших груп 

тварин.  

4. Вміст ліпідів в крові поросят-сисунів залежить від періоду онтогенезу 

та умов досліджень. Концентрація в крові поросят ЗХ, ТАГ, ХС ЛПВЩ 

та ХС ЛПННЩ істотно зростала не залежно від умов досліджень. 

Проте, у групах яким вводили ферум цитрат та Броваферан-100 разом і 

Броваферан-100 окремо – наростання було більш виражено, за 

виключенням показника ХС ЛПВЩ. При введенні ферум цитрату 

самого в дозі 2,0 мг спостерігалось деяке зниження вмісту ХС ЛПНЩ в 

крові 20-добових поросят та ХС ЛПННЩ в крові 10-добових тварин, 

порівняно до контролю та інших дослідних груп. 

5. Внутрішньом’язове введення ферум цитрату сприяло наростанню в 

крові кількості Fe та ТБК-активних продуктів (5 та 10-добових тварин) 

та підвищенню активності каталази в еритроцитах 10-добових поросят. 

Комбіноване використання ферум цитрату та Броваферану-100, також 
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супроводжувалось наростанням вмісту ТБК-активних продуктів у 

крові, проте у 20-добовому віці цей показник став найнижчим, 

порівняно до інших дослідних груп, при чому спостерігалось значне 

зростання активності каталази. При введенні ферум цитрату 

поросятам-сисунам встановлено негативні кореляційні зв’язки між їх 

руховою активністю та концентрацією кортизолу, ХС ЛПВЩ, 

активністю каталази, та позитивні кореляційні зав’язки із вмістом 

Феруму, ТБК-активних продуктів в плазмі крові та активністю ГП у 

гемолізатах еритроцитів. Встановлено високі позитивні кореляційні 

зв’язки між руховою активністю поросят ІІІ дослідної групи та вмістом 

Феруму і вільного трийодтироніну в крові, активністю ГП у 

гемолізатах еритроцитів та негативні зв’язки із вмістом кортизолу, 

ТБК-активних продуктів, ТАГ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПННЩ в плазмі крові, 

активністю каталази у гемолізатах еритроцитів поросят. 

6. Комплексне застосування Броваферану-100 та ферум цитрату сприяло 

зростанню середньодобового приросту та підвищенню збереженості 

поросят-сисунів. 

 

Результати власних досліджень опубліковано у статтях [42, 43, 45, 49, 

50, 51, 130, 131, 132]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

 

У період постнатальної адаптації, запуск і регуляція активності різних 

фізіологічних систем (травлення, дихання, руховий апарат, зір і т. д.) 

забезпечується нейрогуморальним шляхом [94, 128]. Динаміка вмісту 

гормонів в крові поросят є визначальною точкою, яка регулює інтенсивність 

метаболізму в тканинах, залежно від їх фізіологічної активності [84]. У цій 

системі, на нашу думку, є слабкий момент забезпечення транспорту 

Оксигену у тканинах. Навіть якщо поросята клінічно здорові і проявляють 

відносно високу рухову активність, залежно від спроможності транспортних 

систем крові їх продуктивність може істотно відрізнятись [53, 128]. 

У новонароджених поросят надходження Fe з травного тракту є 

недостатнім і тому, підтримання інтенсивності окисно-відновних реакцій та 

еритропоезу залежить від повторного використання ендогенного Fe та 

введення його препаратів [16]. При зменшенні його вмісту в організмі 

знижується інтенсивність тканинного дихання та синтезу АТФ [24, 79, 91]. З 

іншого боку еритропоез лімітується наявністю амінокислот, фосфоліпідів та 

холестеролу [14]. Тому, наявність достатньої кількості структурних ліпідів 

також є однією із важливих передумов кровотворення. 

На першому етапі ми вирішили дослідити, показники гуморальної 

регуляції та обміну ліпідів при різний інтенсивності кровотворення шляхом 

моделювання її активності введенням поросятам Броваферану-100. Для 

виконання поставленої мети у 3-добовому віці поросят за принципом 

аналогів розділили на дві групи по 5 тварин у кожній. Поросятам дослідної 

групи внутрішньом’язово вводили на 3 та 8 добу життя Броваферан-100 у 

дозі 2,0 см3 (200 мг Fe) на тварину. Поросятам контрольної групи вводили 

відповідну кількість ізотонічного розчину.  
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Слід зауважити, що молоко свиноматки забезпечує концентрацію 

Феруму в крові 5-добових поросят в межах 11,17±0,65 мкмоль/дм3 (табл. 3.1). 

То є рівень, який лімітує кровотворення. Підвищення молочності свиноматок 

протягом лактаційного періоду та перехід на змішаний тип живлення поросят 

позитивно впливає на динаміку металу в крові поросят-сисунів. Введення 

залідодекстранового препарату поросятам-сисунам дослідної групи сприяло 

підвищенню вмісту Феруму у їх крові 5 та 10-добових тварин приблизно в 

1,8 рази (р<0,01). 

Одержані дані свідчать, що у сисунів при внутрішньом’язовому веденні 

залізодекстрану (Броваферану-100) підвищувалась кількість еритроцитів (на 

17,6 %), середній вміст гемоглобіну в еритроциті (на 20,1 %), вміст 

гемоглобіну в крові (1,4 рази) та рівень гематокриту (на 21,8 %; рис. 3.2). 

Отже, зростали показники системи еритрону .  

Покращення показників насиченості крові Оксигеном 

супроводжувалось збільшенням концентрації вільного трийодтироніну та 

інсуліну у крові (рис. 3.4 та 3.6). Що вказувало на посилення використання 

енергії одержаної в результаті інтенсифікації окисно-відновних реакцій під 

впливом Т3 у анаболічних процесах. Таке припущення підтверджує 

відсутність наростання концентрації кортизолу в крові поросят дослідної 

групи у 10-добовому віці (рис. 3.5). Отже, у поросят прослідковувався вищий 

рівень стресостійкості.  

З іншого боку інтенсивність надходження ліпідів із травного тракту і 

активність їх синтезу у печінці та кишках в значній мірі визначають 

швидкість росту організму. Ліпіди є основою структури усіх клітинних 

мембран і активація мітозу є неможливою без наявності достатньої кількості 

ліпідної складової.  

Усі ліпопротеїни крові мають у своєму складі білки, триацилгліцероли, 

фосфоліпіди, холестерол та його етери, але співвідношення цих компонентів 

для кожної форми різне [79]. Будова ліпопротеїнів однотипна: 
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всередині знаходяться нерозчинні у воді ліпіди (холестерол та 

триацилгліцероли), а у зовнішньому шарі – білки і фосфоліпіди. Функція 

кожного класу ліпопротеїнів крові специфічна. Хіломікрони транспортують 

жири, фосфоліпіди від кишечника до тканин. Інші ліпопротеїни слугують 

для переносу їх від печінки до різних органів і тканин та навпаки.  

Інтенсивність транспорту ліпідів у крові новонародженого залежить 

від молочності свиноматок, тому надзвичайно важливе значення має те, 

який сосок займає порося при споживанні молока. Соски з нижчим рівнем 

молочності переважно займають менші, слабші або хворі поросята, тому і 

вміст ліпідів в їх крові може бути нижчим, а інтенсивність росту та 

продуктивність – меншою. Поступове підвищення молочності свиноматки 

протягом лактаційного періоду супроводжувалось наростанням вмісту 

загального холестеролу та триацилгліцеролів в крові поросят-сисунів 

(табл. 3.2). Зниження молочності свиноматки та перехід поросятами на 

змішаний тип живлення супроводжувався зменшенням концентрації 

загального холестеролу у крові поросят. 

Поряд з тим встановлено, що наростання параметрів показників крові 

у поросят-сисунів 5 та 10-добового віку, за введення Броваферану-100, 

супроводжувалось збільшенням інтенсивності транспорту в крові загального 

холестеролу за рахунок ХС ЛПНЩ (табл. 3.2 та 3.3). Разом з тим встановлено 

також деяке зниження в крові 10 та 20-добових поросят рівня 

триацилгліцеролів, зокрема даний показник у 10 та 20-добових поросят 

дослідної групи порівняно до рівня що спостерігали у контрольних тварин, 

був нижче відповідно на 24 % (p<0,001) та 20 % (p<0,05), однак у 30-

добовому віці знаходився на вірогідно вищому рівні (на 18 %; p<0,01). 

Безумовно, посилення інтенсивності окисно-відновних реакцій за умов 

наростання концентрації тиреоїдних гормонів та підвищення показників 

системи еритрону в тканинах поросят дослідної групи супроводжувалось 

підвищенням інтенсивності ПОЛ. Отримані високі позитивні корелятивні 
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зв’язки із вмістом Fe та ТБК-активних продуктів в крові тварин контрольної 

групи (r=0,94).  

Переважна більшість радикалів Оксигену утворюється в процесі 

клітинного дихання, тому наростання вмісту ТБК-активних продуктів в крові 

поросят дослідної групи є цілком закономірним (табл. 3.14). Зрештою, як і 

підвищення активності каталази за введення залізодекстранів. Поряд з тим 

відмічається і паралельне наростання активності глутатіонпероксидази в 

еритроцитах крові поросят дослідної групи, порівняно до контролю. 

Активація пероксидного окиснення в період постнатального розвитку 

забезпечує адаптативну зміну ультраструктури клітини, синтез біологічно-

активних речовин, апоптоз „старих” клітин тощо [48, 54, 59].  

Отже, дослідивши взаємозв’язки кровотворення із показниками 

гуморальної регуляції та обміну ліпідів ми вирішили вивчити вплив на 

показники крові у поросят-сисунів нанопрепарату ферум цитрату та його 

комбінації із залізодекстраном ( Бровафераном-100). 

Спочатку було підібрано шість дослідних груп щоб дослідити вплив 

ферум цитрату на показники системи еритрону, порівняно до Броваферану-

100 та нульового контролю (вводили ізотонічний розчин). Наносполуки 

металів уже давно показали свою високу біологічну активність і тому цікаво 

було дослідити в якій мірі їх використання буде корегувати показники 

кровотворення.  

Важливим етапом у вивченні біологічної дії ферум цитрату на 

транспорт Феруму були дослідження виконані в Інституті біології тварин під 

керівництвом академіка В. В. Влізла. Зокрема їх дослідженнями встановлено, 

що внутрішньом’язове введення поросятам-сисунам ферум цитрату сприяло 

збільшенню в крові загальної кількості еритроцитів, збільшенню відсоткової 

частки «старих» та «зрілих» популяцій еритроцитів, і зменшенню відсотка 

«молодих» клітин еритроїдного ряду. При цьому показано більшу 

ферумзв’язувальну властивість сироватки крові, що пов’язують із зростанням 
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кількості трансферинів [28].  

Хоча вони використовували іншу дозу ферум цитрату (в 100 см3 

містилось 0,4 мг Феруму), ми вважаєм це не принциповим, адже наші дані 

також підтверджують опосередковано прооксидантний вплив Феруму на 

прискорення старіння еритроцитів. При чому ми також отримали наростання 

концентрації Феруму в крові поросят за введення ферум цитрату. 

Отже наші дослідження узгоджуються із результатами інших вчених, 

де показано, що внутрішньом’язове введення ферум цитрату регулюючи 

впливало на показники насиченості крові Оксигеном.  

Проте у нашому випадку, введення 0,5 мг ферум цитрату істотно не 

впливало на загальну кількість еритроцитів, порівняно до рівня у 

контрольних тварин. Але встановлено зниження середньої концентрації 

гемоглобіну в еритроциті 5-добових поросят даної дослідної групи та деяке 

підвищення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті 10-добових тварин, 

порівняно до контролю. Слід відзначити вірогідне зростання СОЕ у поросят 

V дослідної групи у порівнянні до показників тварин ІІ та ІV дослідних груп 

у 20-добовому віці відповідно на 15,9 % та 15,3 % (p<0,05). Очевидно, 

введення мінімальної кількості ферум цитрату (0,5 мг) стимулює еритропоез 

та сприяє виходу у кров’яне русло молодих форм еритроцитів, проте на 

загальному фоні дія є недостатньою.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що введення 2,0 см3 феруму 

цитрату (концентрація 1,0 мг Fe/cм3) хоча і сприяє зростанню вмісту Феруму 

в крові до 10-добового віку (вище у 1,6 рази; p<0,001) відповідно до такого у 

тварин контрольної групи), однак кількість еритроцитів вірогідно не 

змінювалась. Введення ферум цитрату мало істотний вплив на концентрацію 

гемоглобіну в крові. Слід відмітити вищий вміст гемоглобіну в крові 10-

добових поросят ІІІ та ІV дослідної групи на 30,9 % (p<0,01) та 38,9 % 

(p<0,001) у порівнянні із таким до тварин контрольної групи. У 30-добових 

поросят ІІІ дослідної групи вміст гемоглобіну в крові був вище на 20,5 % 
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(p<0,001) від такого у тварин контрольної групи. 

Отже, введення лише самого ферум цитрату, хоч і стимулюючи 

впливало на кровотворення, проте враховуючи нижчу продуктивність тварин 

даної групи ми можем стверджувати, що для забезпечення інтенсифікації 

транспорту Оксигену у ростучому організмі необхідно забезпечити 

присутність достатньої кількості металу для синтезу молекули гему. Адже 

збільшення об’єму крові і інтенсифікація еритропоезу неможлива без 

забезпечення даної умови.  

З врахуванням високої біологічної активності ферум цитрату та його 

регуляторний вплив на обмін Феруму було вирішено застосувати його на 

фоні зменшеної дози Броваферану-100 у два рази. Змоделювати ситуацію 

таким чином, щоб стимулювати обмін Феруму за умов наявності 

депонованого металу в м’язовій тканині.  

Як свідчать одержані результати, комбінований вплив на показники 

крові внутрішньом’язового введення 1,0 мг Феруму в формі ферум цитрату 

та 100 мг Феруму в формі декстранового комплексу тривалентного Феруму 

(Броваферану-100) забезпечило істотне зростання досліджуваних показників 

(кількості еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту) до рівня що спостерігали 

за введення 200 мг Феруму з Бровафераном-100. У 5-добових поросят VI 

дослідної групи вміст гемоглобіну із показника 85,2 г/дм3 до 10-добового 

віку зростав на 27,9 % (p<0,01) та становив 109,6 г/дм3. З 10 до 20-добового 

віку зріс ще на 12,8 % (p<0,05), після чого достовірно не змінювався до кінця 

дослідного періоду. При чому, середній об’єм еритроциту, середня 

концентрація і вміст гемоглобіну в еритроциті істотно не відрізнялись у І та 

VI дослідних групах. Встановлено деяке наростання вмісту загального 

білірубіну в крові поросят VI групи, порівняно до І та ІІ дослідних груп.  

Постнатальний оксидаційний стрес може знизити параметри 

транспортної функцію крові за рахунок прискорення процесу старіння 

еритроїдних клітин та зниження їх кількості в кров’яному руслі [83]. 
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Відповідно до цього проходило компенсаторне підвищення кількості 

еритроцитів в крові поросят контрольної групи із 5 до 10-добового віку на 

38,3 % (до величини 4,95±0,29 Т/дм3) та зниження концентрації білірубіну в 3 

рази (p<0,001). Однак концентрація гемоглобіну в крові до 10-добового віку 

знижувалась на 25,1 % (p<0,001), що пояснюється якісними змінами 

еритроцитів. Зокрема, зниженням СОЕ, зменшення СКГЕ (на 41,8 %; 

p<0,001) та СВГЕ майже у два рази. Очевидно, що постнатальна адаптація 

супроводжується виходом у кров’яне русло менших за розміром еритроцитів 

із нижчим вмістом гемоглобіну. 

З іншого боку, введення ферум цитрату в низьких дозах істотно не 

впливало на загальну динаміку фізіологічних процесів, порівняно до 

контролю. Натомість слід відмітити, що із 5 до 10-добового віку вміст 

загального білірубіну у тварин І та ІІ дослідних груп знижувався відповідно у 

4 та 3,8 рази (p<0,001) та став на достовірно нижчому рівні ніж такий у 

тварин контрольної групи відповідно (на 17,2 %; p<0,01 та 12,8 %; p<0,05).  

Отже, проаналізувавши результати досліджень, було вирішено 

зосередити подальший науковий пошук (дослідження рухової активності 

поросят, вміст гормонів, показників обміну ліпідів) на трьох дослідних 

групах. Основним критерієм відбору служили показники системи еритрону 

за умов досліду. А саме, в подальших дослідженнях ми використовували 

групи яким внутрішньом’язово вводили Броваферан (200 мг Fe), ферум 

цитрату (2,0 мг Fe) і Броваферан (100 мг Fe) разом з ферум цитратом (1,0 мг 

Fe) 

До основних критеріїв оцінки фізіологічного стану тварини можна 

віднести дослідження їх рухової активності. До появи можливості робити 

відеореєстрацію рухової активності тварин методика була дуже трудомістка, 

але давала надзвичайно цінну інформацію про поведінку тварини, її 

фізіологічний стан, рухову активність та етологічні взаємовідносини в групі. 

Було дещо спрощено дану методику шляхом проведення цілодобових 



113 

відеореєстрацій, проте камера вмикалась тільки в період прояву рухової 

активності, а коли тварина знаходилась в статичному положенні вона була 

вимкнена. Такий підхід дозволив визначати активну фазу поведінки тварин, 

що давав змогу свідчити про інтенсивність прийому корму, ссання молока 

або проявів рухової активності (агресивні і неагресивні взаємодії поросят, 

дослідницька поведінка і т. д.). 

Отже, проведені дослідження показали, що поросята-сисуни більшу 

частину часу витрачають на перебування в статичному положенні (сон, 

лежання, стояння). Зокрема, 7-добові поросята контрольної групи, 73 % часу 

перебували в статичному положенні, 15 % часу знаходились у русі, а 12 % 

часу витрачають на ссання молока свиноматки (рис. 3.11). Від 7 до 30 доби 

життя рухова активність поросят контрольної групи знижувалась в 1,5 рази 

(p<0,001). До 20-добового віку зростав час, витрачений тваринами на ссання 

та споживання комбікорму, при чому наростання відбувалось за рахунок 

зниження часу, що тварини витрачався на рух. Дослідженнями також 

встановлено, що з 20 до 30-добового віку час на перебування в статичному 

положенні тварин контрольної групи дещо знижувався до 1054±16,32 

хв/добу, однак зростав час на споживання корму на 51 хв/добу і сягав 

240,4±13,30 хв/добу.   

Зростання показників крові у поросят І дослідної групи після 

застосування Броваферану-100 (200 мг Fe) призвело до підвищення їх 

рухової активності. Зокрема на 7 добу життя зріс час (на 19 %), що тварини 

витрачали на рух за рахунок зниження часу витраченого на перебування в 

статичному положенні. Разом з тим, час що витрачався на ссання 

свиноматки, вірогідно не змінювався. На наступному етапі досліджень у 

тварин І дослідної групи (до 20-добового віку) спостерігалось зниження часу, 

що витрачався на перебування в статичному положенні із 70 % до 66 %, в 

наслідок чого збільшився час, що витрачався на рух та прийом корму, ссання 

свиноматки. У 30-добовому віці істотно зріс час на споживання корму і 
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ссання свиноматок (із 14 % до 21 %) за рахунок зниження часу на рухову 

активність із 20 % до 13 % (рис. 3.13). Відмітимо, що тварини І дослідної 

групи у 30-добовому віці на 11 % менше часу знаходились у статичному 

положенні та більше витрачали часу на рух, споживання корму та ссання 

свиноматки, ніж тварини контрольної групи. Отже, зростання показників 

крові призводить до підвищення рухової активності поросят. 

Введення поросятам ферум цитрату також сприяло наростанню їх 

рухової активності у 7-добовому віці. Зокрема на 9 % зріс час, що тварини 

витрачали на рух, порівняно до показника контрольних тварин. У 20-добових 

поросят ІІ дослідної групи цей показник був вище на 23 %, по відношенню до 

показника контрольних тварин. Підвищення відбувалось за рахунок 

зниження часу що тварини перебували в статичному положенні, тоді як час 

витрачений на ссання свиноматки та споживання корму істотно не 

відрізнявся. До 30-добового віку різниця в руховій активності поросят ІІ 

дослідної групи та контрольних тварин знижувалась, проте поросята 

дослідної групи більше часу (на 10 %) витрачають на споживання корму. Це 

безперечно є позитивним фактором, що забезпечує зростання 

середньодобових приростів. 

Використання комбінації ферум цитрату і Броваферану-100 сприяло 

істотному зростанню рухової активності у 7-добових тварин (на 20 %) за 

рахунок зниження в середньому на 45 хв/добу часу відведеного на 

перебування в статичному положенні. Відсутність різниць у часі ссання між 

групами на даному етапі онтогенезу є цілком закономірним, адже процес 

молоковіддачі у свиноматки проходить одноразово в усіх сосках. Питання 

постає тільки в кількості спожитого молока свиноматки за цей проміжок 

часу. 

Комплексне застосування ферум цитрату та Броваферану-100 сприяло 

зростанню рухової активності поросят-сисунів протягом усього дослідного 

періоду, порівняно до тварин контрольної групи. Також зріс час, який 
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витрачали поросята на ссання свиноматки і прийом корму, порівняно до 

показника контрольних тварин. Проведені дослідження показали, що 30-

добові поросята-сисуни ІІІ дослідної групи 66 % часу перебували у 

статичному положенні, 13 % часу проводили у русі та 21 % часу витрачали 

на споживання корму (309,2±13,60 хв/добу). Важливим є те, що поросята 

місячного віку даної дослідної групи на 29 % більше часу витрачали на 

споживання корму та ссання свиноматок, порівняно до показника 

контрольних тварин. То є найбільша передумова зростання середньодобових 

приростів та продуктивності поросят. 

Очевидно, що покращення оксигенотранспортної функції крові при 

використанні як декстранового комплексу тривалентного Феруму 

(Броваферану-100) окремо, так і в комплексі із цитратом феруму сприяє 

інтенсифікації обмінних процесів у організмі поросят-сисунів, що 

підтверджується зростанням в крові концентрації вільного трийодтироніну.  

Однак потрібно відмітити, що застосування ферум цитрату самого мало 

деяку відмінну дію від феруму декстрану та їх комплексного введення. 

Зокрема, попри високі кореляційні зв’язки із руховою активністю поросят та 

вмістом трийодтироніну в крові тварин, яким вводили декстрановий 

препарат Феруму (Броваферан-100) та комплекс декстрану із ферум цитратом 

(r=0,75–0,96), встановлено зворотну тенденцію у тварин, яким вводили 

ферум цитрат (r=-0,54). При чому, у 10-добових поросят, яким вводили 

ферум цитрату вміст трийодтироніну був на 20–80 % (p<0,01) вище по 

відношенню до показників тварин інших груп. Очевидно, що ферум цитрат 

сприяє зростанню рухової активності у тварин в більшій мірі не через 

покращення насиченості крові Оксигеном в організмі тварин, а через більш 

виражений біологічний ефект даної сполуки металу, ніж інші відомі форми.  

Зростання рухової активності тварин, яким застосовували цитрат 

феруму протягом першого місяця життя має високі кореляційні зв’язки із 

вмістом ТБК-активних продуктів в крові поросят-сисунів (r=1), що свідчить 
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про інтенсифікацію ПОЛ. З огляду на те, що рівень кортизолу вірогідно не 

відрізнявся від показників інших дослідних груп, то ми можемо 

стверджувати, що ферум цитрат володіє більш вираженим прооксидантним 

ефектом, ніж Броваферан-100. Проте, комбіноване використання ферум 

цитрату та Броваферану-100 хоча і супроводжувалось наростанням вмісту 

ТБК-активних продуктів в крові, проте у 20-добовому віці цей показник є 

найнижчим, порівняно до інших дослідних груп, при чому спостерігалось 

значне зростання активності каталази, що на нашу думку пов’язано із 

інтенсифікацією обміну Феруму та посиленням синтезу гему.  

Застосування ферум цитрату сприяє наростанню кількості металу в 

крові поросят-сисунів, однак, попри те, що доза є низькою то є підстави 

стверджувати про інтенсифікацію обміну металу та зростання частки Феруму 

в крові за рахунок ендогенного походження металу, або зростання частки 

елементу що надходить в кров із травного тракту. Дане припущення може 

підтверджуватись підвищенням часу, що тварини витрачали на годівлю, за 

рахунок зниження часу на відпочинок. 

Комбіноване введення ферум цитрату та Броваферану-100 сприяло 

зростанню вмісту інсуліну та деяким зниженням вмісту вільного 

трийодтироніну в крові 10-добових поросят на тлі істотного зниження рівня 

кортизолу. Деяке зниження концентрації вільного трийодтироніну в крові 

поросят можливо пов’язано із наростанням вмісту інсуліну, так як їхня 

біологічна дія в деякій мірі має антагоністичний характер. Зміна вмісту 

гормонів супроводжувалась адекватним забезпеченням Ферумом, що 

забезпечує покращення показників крові, в наслідок чого, на нашу думку, 

проходило наростання інтенсивності синтезу АТФ, підвищення рухової 

активності та продуктивності.  

Істотний приріст маси тіла поросят-сисунів в перші тижні життя 

неможливий без адекватного забезпечення достатньою кількістю 

структурного матеріалу, зокрема холестеролу. Дослідженнями показано 
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зниження в крові загального холестеролу за підвищення рухової активності 

тварин, яким вводили феруму декстран (r=-0,95). У тварин, яким вводили в 

комплексі феруму цитрат і Броваферан-100 підвищення рухової активності 

було виражене у більшій мірі, ніж у тварин інших дослідних груп, тому нами 

встановлено зростання інтенсивності транспорту ліпідів в їх крові. Зокрема, у 

10-добових поросят-сисунів вміст ВХ в крові вище на 12,5 % та 10 % від 

такого ніж у тварин контрольної та ІІ дослідної групи, однак нижче на 18,7 % 

(p<0,001) від тварин, яким вводили Броваферан-100. Комплексне 

застосування декстранового комплексу тривалентного Феруму 

(Броваферану-100) та ферум цитрату має достовірну від’ємну кореляцію (r=-

0,80), на відміну від інших дослідних груп, рухової активності з вмістом ТАГ 

в крові поросят, що свідчить про інтенсифікацію обміну ліпідів у тканинах 

організму, що забезпечує істотне зростання продуктивності тварин, 

збереженість сягала 96 %. 

Таким чином, комплексне застосування декстранового комплексу 

тривалентного Феруму (Броваферану-100) та цитрату феруму сприяло 

покращенню транспортної функції крові, зокрема транспорт Оксигену та 

ліпідів, що на тлі зміни вмісту гормонів забезпечує наростання інтенсивності 

анаболічних процесів та підвищенню продуктивності і збереженості тварин.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та комплексне 

вирішення наукової проблеми у сфері регуляції росту і розвитку поросят-

сисунів, їх продуктивності та резистентності, покращення фізіологічних 

параметрів кровотворення, обміну ліпідів, гормонального дзеркала, 

антиоксидантного захисту. Доведено переваги запропонованого автором 

способу застосування сполук Феруму в новій комбінації для стимулювання 

фізіологічних процесів в організмі поросят. 

1. Підвищення кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну в крові 

поросят 10-добового віку після введення їм Броваферану-100 

супроводжується зниженням концентрації у плазмі крові кортизолу, 

наростанням вмісту вільного трийодтироніну і інсуліну, збільшенням вмісту 

загального холестеролу та холестеролу ліпопротеїдів низької щільності. 

2. Інтенсивність кровотворення у поросят-сисунів залежить від дози 

введення Феруму. Вірогідне зростання кількості еритроцитів у крові 10-

добових поросят, порівняно із контрольною групою, спостерігалось за 

внутрішньом’язового введення 200 мг Fe (Броваферан-100) та 100 мг Fe 

(Броваферан-100) в комплексі з 1,0 мг Fe (ферум цитрат). Внутрішньом’язове 

введення поросятам ферум цитрату в дозі 1,0 мг Fe та 2,0 мг Fe на тварину 

сприяло підвищенню вмісту гемоглобіну у крові 10-добових тварин на 31 % 

(p<0,01) і 39 % (p<0,001). Ферум цитрат у дозі 0,5 мг Fe вірогідно не впливав 

на загальну кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну в крові, проте 

викликав зниження середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті  

5-добових поросят на 11 % (p<0,01) та підвищення середнього вмісту 

гемоглобіну в еритроциті 10-добових тварин на 12,9 % (p<0,01). 

3. Введення ферум цитрату в у дозі 2,0 мг Fe сприяло наростанню в 

плазмі крові поросят 10-добового віку концентрації інсуліну в 8,4 раза 

(p<0,001), вільного трийодтироніну на 29,5 % (p<0,001) і зниженню 
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концентрації кортизолу у 2,1 раза у порівнянні з показниками тварин 

контрольної групи. Встановлено зниженням вмісту холестеролу 

ліпопротеїдів наднизької щільності в плазмі крові 10-добових тварин на 

12,3 % (p<0,05) та холестеролу ліпопротеїдів низької щільності у крові 20-

добових поросят на 22,3 % (p<0,05) порівняно із показниками тварин 

контрольної групи. 

4. Комбіноване введення ферум цитрату і Броваферану-100 

супроводжувалось зростанням у плазмі крові поросят 10-добового віку 

вмісту інсуліну в 11,7 раза та зниженням вмісту вільного трийодтироніну на 

27,7 %, кортизолу в 2,1 раза порівняно із показниками тварин контрольної 

групи. Рівень вільного трийодтироніну в крові поросят 30-добового віку 

вище у 1,2–1,8 раза (p<0,01–0,001) порівняно із показниками тварин інших 

груп. 

5. Застосування ферум цитрату і Броваферану-100 окремо, або у їх 

комбінації сприяло зростанню рухової активності та збільшенню часу, що 

тварини витрачали на прийом корму. В поросят, яким препарати вводили 

комплексно, рухова активність із 7 до 30 доби життя була більшою у часі 

відповідно в 1,2–1,7 раза (p<0,05), ніж показники тварин контрольної групи. 

6. Внутрішньом’язове введення Броваферану-100 як окремо, так і в 

комплексі з ферум цитратом сприяло підвищенню в плазмі крові 5-добових 

поросят концентрації загального холестеролу на 15,4 %, триацилгліцеролів 

на 17 % (p<0,001) та холестеролу ліпопротеїдів наднизької щільності на 

15,2 % (p<0,05). 

7. Застосування Броваферану-100, ферум цитрату та їх комплексу 

сприяло збільшенню вмісту ТБК-активних продуктів у крові 5 та 10-добових 

тварин на 10–16 % (p<0,05–0,001) та підвищенню активності каталази у 10-

добових поросят на 12,1 %, 13,7 (p<0,05) та 18,8 % (p<0,001). Активність 

глутатіонпероксидази у крові 10-добових поросят, яким препарати вводили 

комплексно, була на 8–13 % (p<0,05–0,01) вищою, відносно до показників 
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тварин, яким препарати вводили окремо. 

8. Внутрішньом’язове введення Броваферану-100 і ферум цитрату 

окремо або в комбінації сприяло збільшенню середньодобових приростів на 

44 %, 17,4 та 45,9 % (p<0,001) за відношення до показників тварин 

контрольної групи. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Розроблений метод профілактики ферумдефіцитної анемії поросят, 

підвищення загальної резистентності та продуктивності свиней, який полягає 

у комплексному застосуванні ферум цитрату (1 мг/мл) в комбінації із 

Бровафераном-100 по 1 мл у вигляді внутрім’язевих ін’єкцій, пропонується 

використовувати у поросят з 3 по 30 добу життя. 

2. Результати досліджень способів застосування ферум цитрату і  

Броваферану-100 для регуляції рухової активності, вмісту гормонів, 

показників крові та обміну ліпідів у поросят-сисунів рекомендовано 

використовувати в навчальному процесі в курсі лекцій з фізіології, 

патофізіології та біохімії для студентів факультетів ветеринарної медицини 

вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівня акредитації та в науково-

дослідній роботі. 
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