
АНОТАЦІЯ 

 

Лавришин Ю. Ю. Фармакокорекція імунної системи молодняку 

великої рогатої худоби за кадмієвого навантаження. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна 

медицина». – Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів, 2020. 

 

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу кормової добавки 

«Метісевіт» та ліпосомального препарату «Ліпоінтерсил» на стан клітинної і 

гуморальної ланок імунітету, активність системи антиоксидантного захисту та 

енергетичного обміну у молодняку великої рогатої худоби за умов кадмієвого 

навантаження. Результати проведених досліджень значно розширюють і 

поглиблюють сучасні уявлення про механізми хронічного перебігу даного 

токсикозу у молодняку тварин, вплив токсичних чинників на імунну функцію й 

антиоксидантний потенціал організму. Дослідження показали можливість 

фармакологічної корекції виявлених метаболічних змін у тварин за умов 

кадмієвого навантаження розробленими імунотропними засобами.  

Комплексна оцінка морфологічних і біохімічних показників крові тварин 

дає змогу всебічно оцінити ступінь ураження організму молодняку великої 

рогатої худоби Кадмієм та вибрати способи корекції імунної системи при 

наявності в кормах для тварин даного токсиканту в кількостях, які перевищують 

допустимий добовий рівень. 

У крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу 

встановлено вірогідне зниження кількості еритроцитів на 18,4 %, рівня 

гемоглобіну – на 14,1 %, гематокриту – на 12,1 %, а також збільшення кількості 

лейкоцитів на 11,9 %. У хворих тварин зафіксовано порушення 

протеїнсинтезувальної функції печінки (зниження рівня загального протеїну на 

9,0 %, альбумінів – на 16,5 %) та функціонального стану печінки (підвищення 



активності АлАТ – на 37,7 %, АсАТ – на 25,1 %). При цьому зареєстровано 

зниження активності цитохромоксидази та сукцинатдегідрогенази, як ензимів-

маркерів, що використовуються для оцінки енергетичного обміну та перебігу 

гіпоксії у тварин за різних негативних чинників. 

За розвитку хронічного кадмієвого токсикозу у бугайців відбувається 

виснаження антиоксидантного потенціалу організму, у результаті якого 

знижується ензимна ланка (активність глутатіонпероксидази знизилася на 22,6 

%, глутатіонредуктази  – на 22,5 %, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази – на 24,3 %, 

каталази – на 17,8 %) та неензимна ланка (вміст вітаміну Е і А зменшився на 

32,6 і 22,5 %) системи антиоксидантного захисту. 

Згодовування бугайцям з кормом кадмію хлориду у дозі 0,04 мг/кг маси 

тварин спричиняло імунодепресивний вплив на активність імунної системи, на 

що вказує зниження показників клітинної і гуморальної ланок імунного захисту. 

Зокрема, у крові тварин встановлено зниження фагоцитарної активності 

нейтрофілів на 5,4 %, фагоцитраного індексу – на 18,2 %, БАСК і ЛАСК – на 8,5 

і 3,3 %, кількості Т-лімфоцитів (зниження загальних на 3,5 %, активних – на 4,4 

%, Т-хелперів – на 4,2 % та збільшення Т-супресорів на 2,5 %), зниження 

кількості В-лімфоцитів на 2,03 %, рівня імуноглобулінів – на 15,9 % та 

підвищення рівня ЦІК на 13,4 %. 

На сучасному етапі перспективним є створення нових фармакологічних 

засобів для корекції токсичних уражень організму ксенобіотиками. З огляду на 

це, нами розроблено новий ліпосомальний препарат «Ліпоінтерсил», що містить 

інтерферон та розторопшу плямисту. Уперше проведено його фармако-

токсикологічну оцінку на лабораторних тваринах та молодняку великої рогатої 

худоби.  

Визначено параметри гострої та хронічної токсичності, а також 

кумулятивні властивості ліпосомального препарату «Ліпоінтерсил» за 

внутрішньошлункового і внутрішньом’язового застосування.  

При визначенні параметрів гострої токсичності на лабораторних тваринах 

ліпосомальний препарат «Ліпоінтерсил» належить до ІV класу токсичності, а саме 

до малотоксичних сполук. DL50 ліпосомального препарату за 



внутрішньошлункового та внутрішньом’язового введення білим щурам 

становить, відповідно 5166,66 та 5833,33 мг/кг маси тіла. Коефіцієнт кумуляції 

препарату «Ліпоінтерсил» становив більше 8,31 одиниці, що вказує про слабко 

виражені його кумулятивні властивості. 

За визначення підгострої токсичності препарату «Ліпоінтерсил» 

встановлено, що введення його тваринам у дозах 1/50 і 1/100 DL50 впродовж 28 

діб не викликало видимих клінічних ознак інтоксикації, а досліджувані 

гематологічні і біохімічні показники були на рівні показників тварин 

контрольної групи. 

За введення лабораторним тваринам препарату «Ліпоінтерсил» у дозі 1/20 

DL50 встановлено зростання коефіцієнту маси легенів на 12,7 %, печінки – на 

27,2 % (Р<0,01), серця – на 9,4 %, селезінки – на 6,8 % відносно контролю. При 

дослідженні морфологічних показників крові у щурів даної групи, виявлено 

тенденцію до зниження рівня гемоглобіну на 9,1 %, кількості еритроцитів на 

9,7 % та збільшення кількості лейкоцитів на 32,7 % (Р<0,05). За дослідження 

лейкоцитарного профілю встановлено зниження кількості еозинофілів та 

лімфоцитів. 

Науково обґрунтовано і експериментально підтверджено доцільність 

застосування ліпосомального препарату «Ліпоінтерсил» та кормової добавки 

«Метісевіт» бугайцям за кадмієвого навантаження.  

Застосування кормової добавки «Метісевіт» та ліпосомального препарату 

«Ліпоінтерсил» бугайцям за кадмієвого навантаження спричиняло 

нормілізуючий вплив на показники білкового обміну, зокрема зростання вмісту 

загального протеїну, альбумінової фракції та відновлення альбуміново-

глобулінового співвідношення. Разом з цим у сироватці крові бугайців на тлі 

кадмієвого навантаження зафіксовано зниження активності досліджуваних 

трансаміназ. Так, встановлено, що на 20 добу досліду активність АлАТ у 

сироватці крові бугайців, яким згодовували кормову добавку «Метісевіт», 

знизилася на 20 %, а у тварин, яким вводили ліпосомальний препарат 

«Ліпоінтерсил» – на 24,4 %. При цьому активність АсАТ у сироватці крові 

бугайців другої і третьої дослідних груп на 15 добу досліду відповідно 



знизилася на 10,9 і 14,9 % відносно контрольної групи. 

Застосування кормової добавки «Метісевіт» та ліпосомального препарату 

«Ліпоінтерсил» бугайцям за кадмієвого навантаження спричиняло 

стимулювальний вплив на активність ензимів системи антиоксидантного 

захисту. Про що свідчать підвищення активності глутатіонпероксидази, 

глутатіонредукти, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та каталази у крові тварин 

дослідних груп стосовно контрольної. Підвищення вказаних ензимів у крові 

бугайців зумовлене згодовуванням кормової добавки «Метісевіт», яка містить 

два сильні антиоксиданти: Селен та вітамін Е. Застосування ліпосомального 

препарату «Ліпоінтерсил» сприяло вірогіднішому підвищенню активності 

ензимів глутатіонової системи антиоксидантного захисту, що можна пояснити 

впливом  розторопші плямистої, яка входить до складу даного препарату.  

Разом з цим застосування бугайцям на тлі кадмієвого навантаження 

кормової добавки «Метісевіт» та ліпосомального препарату «Ліпоінтерсил» 

викликало підвищення неензимної ланки системи антиоксидантного захисту, 

про що свідчить збільшення у крові рівня вітамінів А і Е. 

Отже, як показали результати проведених досліджень, комплексне 

застосування кормової добавки «Метісевіт» і ліпосомального препарату 

«Ліпоінтерсил» більшою мірою впливали на антиоксидантний потенціал 

організму бугайців, ніж застосування тільки кормової добавки. Дані зміни в 

організмі бугайців пов’язані з комплексною дією як складників кормової 

добавки, так і ліпосомального препарату. 

Згодовування кормової добавки «Метісевіт» бугайцям за кадмієвого 

навантаження спричиняло нормалізуючий вплив на імунну функцію організму. 

Про що вказує збільшення кількості загальних Т-лімфоцитів у крові бугайців 

першої і другої дослідних груп на 3,28 і 5,69 %, активних Т-лімфоцитів – 3,79 і 

5,2 %, Т-хелперів – 3,34 і 4,98 %, та В-лімфоцитів – 1,69 і 2,44 % відповідно. 

При дослідженні показників неспецифічної резистентності організму, 

зокрема клітинної ланки, у крові бугайців, яким згодовували кормову добавку і 

застосовували ліпосомальний препарат зафіксовано підвищення фагоцитарної 

активності нейтрофілів крові і зростання фагоцитарного індексу.  



Позитивний вплив застосування кормової добавки «Метісевіт» та 

ліпосомального препарату «Ліпоінтерсил» встановлено і на гуморальну ланку 

природнього захисту організму бугайців за умов кадмієвого навантаження. Про 

що вказує зростання БАСК – на 6,2 і 8,9 % (P<0,001), ЛАСК – 2,1 і 4,2 % 

(P<0,05–0,001). 

Дослідження показали, що сумісне застосування кормової добавки 

«Метісевіт» та ліпосомального препарату «Ліпоінтерсил» більшою мірою 

впливає на відновлення імунного й антиоксидантного потенціалу у тварин за 

кадмієвого навантаження, ніж згодовування тільки кормової добавки 

«Метісевіт». Кормова добавка «Метісевіт» і ліпосомальний препарат 

«Ліпоінтерсил» доповнюють призначену терапію і за умов сумісного 

застосування при кадмієвій інтоксикації проявляють високу лікувальну 

ефективність. Також варто зазначити високу ефективність використання 

препарату у ліпосомальній формі. Оскільки ліпосомальна форма ліпоінтерсилу 

проявляє більш виражену і тривалу дію. 

Експериментально доведено коригувальний вплив кормової добавки 

«Метісевіт» та ліпосомального препарату «Ліпоінтерсил» на кисень-

транспортну функцію крові, стан антиоксидантної та імунної систем, 

функціональний стан печінки молодняку великої рогатої худоби за умов 

тривалого надходження Кадмію. 

На основі отриманих результатів експериментальних досліджень можна 

стверджувати, що кормова добавка «Метісевіт» та ліпосомальний препарат 

«Ліпоінтерсил» за хронічного кадмієвого токсикозу бугайців, нормалізують 

морфологічні і біохімічні показники крові.  

На основі одержаних результатів розроблено технічні умови України 21.2-

00492990-020:2019. Препарат «Ліпоітерсил» затверджені ДНДКІ ветпрепаратів 

та кормових добавок від 03.04.2019. 

Наукову новизну досліджень і практичну значимість підтверджено 

патентом України на корисну модель № 118444, «Спосіб корекції 

морфологічних показників крові бугайців за кадмієвого навантаження», МПК 

(2017.01) u 2017 01622, заявл. 20.02.2017; опубл. 10.08.2017; Бюл. № 15. 



Результати дисертаційної роботи використовується в освітньому процесі 

та науково-дослідній роботі студентів спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина» споріднених закладів вищої освіти України. 
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