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Метою нашої роботи було встановити формування клітинного імунітету супоросних 
свиноматок за впливу препарату ферментативного гідролізу клітинної стінки Lactobacillus 

Delbrueckii. 
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 пар аналогів було сформовано 
дві групи свиноматок (дослідна і контрольна по 10 голів у кожній) на 60 день супоросності. 
Дослідним тваринам внутрішньом’язово вводили препарат ферментативного гідролізу 
клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckii (ФГКС) в дозі 4мг/100кг, а тваринам контрольної 
групи фізіологічний розчин натрію хлориду. Кров для досліджень відбирали на 15 добу після 
застосування препарату. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що за дії препарату ФГКС 
відбулось підвищення загальної кількості Т-лімфоцитів, на тлі збільшення фракції теофілін 
резистентних лімфоцитів, В-лімфоцитів з одночасним зменшенням фракції 0-лімфоцитів. 
Відмічалося зростання фагоцитарної активності лейкоцитів, індексу завершеності 
фагоцитозу та кількості нейтрофілів з активованим киснезалежним механізмом 
бактерицидної активності.  

Застосування свиноматкам препарату призводить до збільшення загальної кількості  
Т-лімфоцитів з низькою та середньою щільністю мембранних рецепторів на 12% та 18%  
(р ≤ 0,05) відповідно у тварин дослідної групи у порівнянні з контрольною. При цьому, ці 
зміни проходили на тлі зростання (р ≤ 0,001) фракції теофілін резистентних лімфоцитів  
(Т-хелперів) переважно з низькою щільністю мембранних рецепторів на 21%.  

Досліджуючи популяцію В-лімфоцитів відмічається, збільшення загальної їх кількості 
у тварин дослідної групи на 24% (р ≤ 0,001) за рахунок зростання фракції клітин з низькою та 
середньою щільністю мембранних рецепторів відповідно на 21% та 39% у порівнянні з 
тваринами контрольної групи.  

Суттєвих змін зазнали 0-лімфоцити. Їх кількість у свиноматок дослідної групи 
зменшилась у 4 рази у порівнянні з контрольною, що ймовірно є наслідком посилення 
диференційних процесів. 

Аналізуючи фагоцитарну ланку імунітету свиноматок встановлено, що препарат 
ФГКС має високий стимулюючий ефект. Це позначилось достовірним збільшенням 
фагоцитарної активності лейкоцитів у дослідній групі свиней на 20% та індексу завершеності 
фагоцитозу на 67% у порівнянні з контрольною групою. Також, спостерігається збільшення у 
крові відсотку фагоцитуючих нейтрофілів з активованим киснезалежним механізмом 
бактерицидної активності. На це вказує зростання  показнику НСТ у тварин дослідної групи 
на 46% (р ≤ 0,05) по відношенню до контрольної.  

Отже, застосування супоросним свиноматкам препарату ФГКС призводить до 
активації процесів формування та дозрівання лімфоїдних клітин, підвищення активності 
високоспеціалізованих фагоцитарних клітин та поліпшення їх перетравної здатності.  

 


