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In the study population of white blood cells and the ratio of their individual forms in the blood of rats at 14 and 30 days after 
inoculation stab population is set to grow and reduce the number of lymphocytes and segmented neutrophils. After 30 days 
the experiment leukocyte count precursors of macrophages increased twice. Increase in individual units formed elements  
of white blood cells in rats’ vaccinated vaccine indicates their renewal and activation of cellular defense.

Installed immune response to the vaccine «Leykozav» guinea pigs. After drug administration body guinea pigs actively 
respond to parenteral vaccine introduced the formation of specific antibodies titer 1:2–1:4  by RID, and in some guinea pigs 
1:8–1:16.
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У статті наведені результати імунологічних досліджень крові клінічно здорових телят, визначено 
вміст Селену у ґрунті, кормах і сироватці крові телят в умовах західної біогеохімічної зони України  
з низьким вмістом Селену.
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Успішний розвиток агропромислового комплексу України не можливий без стабільного розвитку тваринництва, зокрема 
скотарства. Однією із важливих умов збереження здоров’я та забезпечення високої продуктивності є повноцінне живлення тварин. 
При цьому, дуже важливо забезпечити оптимальний вміст і співвідношення мінеральних речовин. Рівень мінерального живлення 
великої рогатої худоби у великій мірі залежить від забезпечення тварин біотичними мікроелементами. Дефіцит, надлишок або 
дисбаланс мікроелементів в організмі тварин ведуть до розвитку мікроелементозів. Мікроелементози відносяться до ендемічних 
або місцевих хвороб, що зустрічаються в окремих біогеохімічних зонах і провінціях. Ендемічні хвороби тварин характеризуються 
недостатнім або надлишковим умістом рухомих форм мікроелементів у ґрунтах, водних джерелах і рослинах окремих географічних 
територій [1].

Львівська область складається з рівнинних, передгірських і гірських регіонів, які характеризуються особливостями вмісту 
життєво важливих мікроелементів, формуючи біогеохімічні провінції. В останні роки в області настали зміни у промисловому  
та сільськогосподарському виробництві, погіршилася екологія. Все це внесло істотні корективи в біогеохімічну ситуацію 
Прикарпаття. Дефіцит мікроелементів, що постійно реєструється у різних біогеохімічних провінціях області, потребує  
додаткового вивчення.

Актуальність теми. Одним з актуальних чинників на сьогоднішній день являється нестача або надлишок окремих 
мікроелементів у кормах, які використовуються в годівлі сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби. Серед 
таких мікроелементів Селен, дефіцит якого в раціоні негативно впливає на фізіологічний стан тварин, обмін речовин в їхньому 
організмі і продуктивність [2]. До фізіолого-біохімічного спектру дії Селену необхідно віднести його вплив на імунологічну 
реактивність сільськогосподарських тварин [3, 4].

Враховуючи вище наведене, метою наших досліджень було визначення показників імунореактивності організму телят  
у господарствах західної біогеохімічної зони України з низьким вмістом Селену.

Матеріали та методи. Дослідження ґрунту, кормів (сіно, солома, силос, сінаж) і сироватки крові клінічно здорових телят 
за вмістом Селену проводили у ПАФ «Білий Стік» Сокальського району Львівської області за допомогою атомно-адсорбційного 
аналізу.

Для проведення досліджень відбирали середню пробу кормів, ґрунту, висушували їх, подрібнювали, наважку сухого корму  
та ґрунту змочували дистильованою водою і перемішували до отримання однорідної маси. Далі проводили автоклавну 
мінералізацію сумішшю азотної кислоти і перекису водню в герметично закритому аналітичному автоклаві за умов підвищеної 
температури і тиску. Сухий білий мінералізат переводили у розчин і досліджували на атомно-адсорбційному спектрометрі  
типу AAS-30 за методикою В. Прайса [5].

Кров у клінічно здорових телят двохмісячного віку української чорно-рябої породи відбирали з яремної вени у три пробірки  
від кожної тварини: в одну пробірку – цільну кров для отримання сироватки, у другу із цитратом натрію – для визначення 
фагоцитарної активності, у третю з антикоагулянтом EDTA – для визначення показників клітинного імунітету. 

Показники імунологічної реактивності телят визначали за комплексом тестів: вміст кількості лейкоцитів – меланжерним 
методом, лейкограму, абсолютну кількість лімфоцитів, Т- і В-лімфоцитів за методикою Новикова Д.К. [6]. Відсоток 
Т-хелперів дорівнює відсотку розеткоутворюючих лімфоцитів із CD4-діагностикумом, відсоток Т-супресорів рівний відсотку  
розеткоутворюючих лімфоцитів із CD8-діагностикумом, а відсоток натуральних кілерів (NK) дорівнює відсотку лімфоцитів, 
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що утворюють розетки із СD16-діагностикумом. Імунореактивний індекс визначали співвідношенням кількості Т-хелперів  
до кількості Т-супресорних клітин. Імуноглобуліни сироватки крові визначали методом радіальної імунодифузії за Manchini [7].  
Вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) визначали за методикою Осипова С.Г. [8]. Статистичну обробку результатів 
досліджень проводили за допомогою комп’ютерної програми Excel за методикою Хогг і Крейга [9].

Результати роботи. За результатами проведених досліджень встановлено (таблиця 1) незначний вміст Селену  
у ґрунті відносно нижньої межі [10, 11] ГДК (0,85–1,1 мг/кг) 0,83 мг/кг; у сінажі вміст Селену знижений до 0,23 мг/кг, або на 11 % 
відносно нижньої межі ГДК (0,26–0,54 мг/кг).

Таблиця 1 – Вміст Селену у ґрунті, кормах і сироватці крові телят ПАФ «Білий Стік» Сокальського району Львівської  
області (M±m, n=4)

Матеріал дослідження Одиниці виміру Гранично допустима 
концентрація (ГДК)

Результати
досліджень

Грунт мг/кг 0,85 – 1,10 0,83±0,27
Сіно мг/кг 0,13 – 0,56 0,13±0,03

Солома мг/кг 0,13 – 0,20 0,13±0,02
Силос мг/кг 0,10 – 0,19 0,21±0,01
Сінаж мг/кг 0,26 – 0,54 0,23±0,02

Сироватка крові телят мг/л 0,06 – 0,12 0,02±0,001

Вміст Селену в сіні та соломі становив 0,13 мг/кг, що відповідає нижній допустимій граничній нормі. У силосі встановлено 
незначно вищий вміст Селену 0,21 мг/кг відносно гранично допустимої межі (0,10–0,19 мг/кг).

У сироватці крові клінічно здорових телят встановлено зниження вмісту Селену у 3 рази – до 0,02 мг/л від нижньої межі ГДК 
(0,06–0,12 мг/л).

Результати досліджень показників клітинного імунітету (таблиця 2) вказують на те, що у клінічно здорових телят рівень 
лейкоцитів, лімфоцитів, 

Т-лімфоцитів, NK, Т-супресорів і ЦІК знаходився в межах гранично допустимого рівня. Рівень В-лімфоцитів підвищений  
на 11,5 %, а рівень Т-хелперів знижений на 10,25 % від гранично допустимого рівня. Відмічено зниження імунореактивного 
індексу.

Таблиця 2 – Показники клітинного імунітету клінічно здорових телят ПАФ «Білий Стік» Сокальського району Львівської 
області (M±m, n=4)

Показник Одиниці виміру Гранично допустимий рівень Результати
досліджень

Лейкоцити Г/л 6,5 – 14,0 7,28±0,13
Лімфоцити % 30 – 68 45,25±0,62

Т-лімфоцити % 47 – 76 46,75±1,44
В-лімфоцити % 17 – 31 42,50±1,55

NK % 12 – 23 23,00±0,91
Т-супресори % 17 – 30 24,00±1,26
Т-хелпери % 33 – 46 22,75±1,70

Імунореактивний індекс 1,4 – 2,0 0,95±0,10
ЦІК Ммоль/л  90 – 125 120,00±1,96

Що стосується показників гуморального імунітету (таблиця 3), то відмічено зниження рівня Ig M на 25 % від нижньої  
межі гранично допустимого рівня. Рівень Ig A і Ig G знаходився в межах гранично допустимих величин.

Таблиця 3 – Показники гуморального імунітету клінічно здорових телят у ПАФ «Білий Стік» Сокальського району Львівської 
області (M±m, n=4)

Показник Одиниці
виміру Гранично допустимий рівень Результати

досліджень

Ig A г/л 1,32 – 2,08 1,65±0,01

Ig M г/л 1,2 – 2,5 0,90±0,01

Ig G г/л 9,6 – 14,4 13,82±0,11
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Висновки. За результатами досліджень ґрунту та кормів у ПАФ «Білий Стік» Сокальського району Львівської області 
виявлено понижений вміст Селену у грунті, сінажі та підвищений – у силосі.

У сироватці крові клінічно здорових телят встановлено зниження вмісту Селену у 3 рази.
У клінічно здорових телят рівень В-лімфоцитів підвищений на 11,5 %, а рівень Т-хелперів і Ig M знижений на 10,25 та 25 % 

відповідно відносно гранично допустимого рівня.
Перспективними напрямками досліджень є удосконалення діагностики та профілактики захворювань 

сільськогосподарських тварин.
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NDICATORS Of ORGANISM IMMUNOREACTIVITY IN CALfS IN THE fARMS  
Of THE wEST BIOGEOCHEMICAL ZONE Of UKRAINE wITH LOw CONTAINING Of SELENIUM

Storchak Y.G., Kisera Y.V.
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhitsky, Lviv, Ukraine 

The aim of research was to determine the performance of calves immunoreactivity in private agrofarm (PAF) «White Stock» 
in Sokal district, Lviv region, which is located in the western biogeochemical zone of Ukraine with low Selenium containing.

Materials and methods. Studies of soil, feed (hay, straw, silage, haylage) and serum of healthy calves were performed  
by atomic absorption analysis.

Subsample feed and soil were dried and milled for selected studies. Investigations were carried out using atomic absorption 
spectrometer AAS-30 type as described in B. Price.

A complex of tests determines indicators of the immunological reactivity of the calves, in particular, the absolute number 
of lymphocytes, T and B lymphocytes as described in D.K. Novikov. Immunoglobulins in the serum were determined by radial 
immunodiffusion by Manchini. The content of circulating immune complexes (CIC) is determined by Osipov S.G.

The results of the work. Established a slight decrease in the content of Selenium in the soil as compared to the lower 
boundary of the MPC (0.85–1.1 mg/kg) of 0.83 mg/kg and silage (0.26–0.54 mg/kg) – 0.23 mg/kg.

Serum selenium content reduction is set at 3 times - up to 0.02 mg/l compared with a lower limit of MPC (0.06–
0.12 mg/l).

Results of studies of cellular immunity indicate that the level of clinically healthy calves leukocytes, lymphocytes, 
T-lymphocytes, NK, T-suppressor and the CEC was within the permitted level.

Decreased levels of Ig M 25 % of the lower limit of the permitted level. The level of Ig A and Ig G was within the limit 
values.

Conclusions. The results of studies of the soil and feed have showed reduced levels of Selenium in the soil, haylage and 
high content in the silage. It`s found reduction of Selenium in 3 times in the serum of clinically healthy calves.

The level of B-lymphocytes is increased by 11.5 %, the T-helper cells and Ig M are reduced by 10.25 % and 25 % 
respectively in relation to the MAC.

Keywords: soil, food, blood, calves, biogeochemical zone, Selenium, immunoglobulin, cellular and humoral immunity.


