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Вступ. Сучасне ведення свинарства позначається феноменом 

антропогенно-техногенної деградації тварин, провідними ознаками якого є 

порушення імунного статусу тварин [1]. У першу чергу, найбільш чутливими 

до цих змін є супоросні свиноматки та як слід, новонароджені поросята. У 

зв’язку з цим, є актуальним використання природних імунотропних препаратів 

мурамілпептидного ряду останнього покоління, які здатні ініціювати 

опосередкований вплив на фактори природної резистентності тварин. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводились на базі 

НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАУ та ПрАТ 

“Агро-Союз”. Дослідними тваринами були свиноматках помісі порід великої 

білої та ландрас з живою масою 210 кг. За принципом параналогів було 

сформовано дві групи свиноматок (дослідна і контрольна по 10 голів у кожній) 

на 60-й день супоросності. Тваринам дослідної групи внутрішньом’язово 

вводили препарат ферментативного гідролізу клітинної стінки Lactobacillus 

Delbrueckii (ФГКС) у дозі 4мг/100кг. Контрольній групі свиноматок відповідно 

вводили ізотонічний розчин натрію хлориду. Кров для досліджень відбирали на 

15 добу після застосування препарату. 

У цільній крові визначали фагоцитарну активність лейкоцитів та її 

індекси, функціональну активності нейтрофілів (НСТ-тест), бактерицидну та 

лізоцимну активність сироватки крові.  



Результати дослідження. У результаті проведених досліджень 

встановлено, що при застосуванні супоросним свиноматкам препарату 

мурамілпептидного ряду відбувається посилення функції фагоцитів і деяких 

гуморальних факторів. Це позначилось активацією фагоцитарних клітин: 

підвищенням фагоцитозу та внутрішньоклітинного кілингу поглинання 

бактерій, а також підвищенням бактерицидної активності сироватки крові. 

Досліджуючи фагоцитарну активність лейкоцитів та індекс завершеності 

фагоцитозу у крові тварин дослідної групи встановлено достовірне (р ≤ 0,05) їх 

збільшення відповідно на 20% та 67% у порівнянні з контрольною групою. 

Одночасно з цим, виявлено підвищення у периферичній крові відсотку 

фагоцитуючих нейтрофілів з активованим кисеньзалежним механізмом 

бактерицидної активності, про що свідчить зростання показнику НСТ у 

дослідних свиноматок на 46% (р ≤ 0,05) по відношенню до тварин контрольної 

групи. 

Введення препарату ФГКС посилювало стан гуморального імунітету у 

свиноматок дослідної групи. Це характеризувалось підвищенням (р ≤ 0,05) 

бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові відповідно на 20% та 

18% у порівнянні з контрольною групою тварин.  

Висновок. Застосування препарату ФГКС супоросним свиноматкам на 

початку другої половини супоросності призводить до активації процесів 

фагоцитозу та здатність клітин швидко знешкоджувати поглинуті бактерії з 

одночасним посиленням гуморальних механізмів у сироватці крові, що 

відповідно, позитивно впливає на формування природної резистентності 

свиноматок. 
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