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Новонароджені поросята у перші години життя мають низький 

рівень імунного захисту, що обумовлює віковий імунодефіцитний стан 

новонароджених. Тому кількість фагоцитуючих клітини у новонароджених 

поросят та рівень їх активності у ці періоди є основними факторами, які 

забезпечують необхідний захист від навколишніх патогенів. Метою нашої 

роботи було дослідити дію препарату “Імунолак” на стан та активність 

фагоцитів у неонатальних поросят.  

Робота виконана на базі НДЦ біобезпеки та екологічного контролю 

ресурсів АПК Дніпропетровського ДАУ та приватного акціонерного 

товариства “Агро-Союз”. Дослідження були проведені на свиноматках 

помісі порід великої білої та ландрас і отриманих від них поросятах. За 

принципом пар аналогів були сформовані дослідна та контрольна групи 

свиноматок на 60 добу супоросності, з середньо живою масою 210 кг. 

Кожна група в своєму складі нараховувала по 10 голів. Тваринам дослідної 

групи внутрішньом’язово вводили “Імунолак” у дозі 0,05 мг діючої 

речовини на 1 кг маси тварини. Тваринам контрольної групи - 0,9% розчин 

NaCl. Кров для досліджень відбирали у отриманих від цих свиноматок 

поросят до, та через 4 години після вживання молозива, а також на 3, 7, 14 

і 21 доби життя. У стабілізованій крові поросят визначали фагоцитарну 

активність лейкоцитів (ФАЛ), фагоцитарне число (ФЧ) та індекс 

завершеності фагоцитозу (ІЗФ) за активністю поглинання мікробних 

клітин тест-культури Staphylococcus aureus.  

Результати досліджень свідчать, що на тлі застосування супоросним 

свиноматкам препарату “Імунолак” у крові отриманих від них поросят 

відмічається збільшення вмісту активних фагоцитів та їх агресивності і 

перетравної здатності. 

Досліджуючи вплив препарату “Імунолак” на ФАЛ у крові 

неонатальних поросят встановлено, що на протязі всього підсисного 

періоду у групі дослідних тварин цей показник був достовірно вищим від 

контрольних свиней. Так вже одразу після народження показник ФАЛ у 



поросят дослідної групи був більшим за контрольних майже на 11% 

(р≤0,01). На 3 добу життя ця різниця дещо зменшилась до 8,3% (р≤0,05), а 

вже на 7 добу відновилась до 13,3% (р≤0,01). На кінець другого та третього 

тижня після народження кількість активних фагоцитів у крові дослідних 

поросят достовірно переважала над тваринами контрольної групи в 

середньому на 9,5%. Збільшення у крові неонатальних поросят дослідної 

групи вмісту активних фагоцитів може бути пов’язане з більш високим 

рівнем надходження опсонуючих речовин з молозивом матері та 

підвищенням експресії рецепторів плазмолеми фагоцитуючих клітин, які 

володіють адгезуючими властивостями відносно антигенних структур без 

участі опсонінів.  

Таким чином, застосування супоросним свиноматкам препарату 

“Імунолак” призводить до збільшення фагоцитарної активності лейкоцитів 

у крові народжених від них поросят.  

З’ясовуючи вплив препарату “Імунолак” на рівень агресивності та 

перетравну здатність активних фагоцитів у крові неонатальних поросят 

встановлено, що обидва показники у новонароджених поросят дослідної 

групи до вживання молозива перевищують контрольних відповідно на 

8,5% та 10,2%. Через чотири години після вживання молозива ФЧ у 

дослідних тварин збільшилось до 2,60 Од., що на 14,0% більше від 

контрольних. У цей час рівень ІЗФ у дослідних тварин дещо зменшився, у 

порівнянні з початковим його значенням, та знаходився на одному рівні з 

контролем. На третю добу життя значення показників ФЧ та ІЗФ у поросят 

дослідної групи переважало на контрольними тваринами на 17,6% та 

12,2% відповідно. На кінець першого тижня життя за ФЧ, різниця між 

групами склала 22,4% (р≤0,05). Рівень ІЗФ в цей час був більшим у 

дослідній групі на 13,6% по відношенню до контролю. До кінця другого 

тижня від народження різниця між групами поросят за показником ФЧ 

зменшилась до 8,2%, а за ІЗФ навпаки зросла майже до 20%. На 21 добу 

життя ФЧ між дослідними та контрольними тваринами майже не 

відрізнялось, тоді як ІЗФ у дослідній групі перевищував значення 

контрольної на 43,8% (р≤0,05). Збільшення ФЧ у поросят дослідної групи 

напевне обумовлено надходженням з молозивом більш високої кількості 

опсонінів, а підвищення перетравної здатності лейкоцитів може бути 

обумовлене посиленням секреції епітеліальними та ендотеліальними 

клітинами молочної залози інтерлейкіну-8, який регулює процес 

дегрануляції активних фагоцитів та, відповідно, їх рівень перетравної 

здатності. 

Отже, застосування супоросним свиноматкам препарату “Імунолак” 

призводить до збільшення фагоцитарної активності лейкоцитів у крові 

народжених від них поросят, підвищення агресивності фагоцитуючих 

лейкоцитів у продовж першого тижня життя та посиленням їх перетравної 

здатності з другого тижня від народження. 


