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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Основною умовою ефективного використання 

продуктивних тварин є отримання життєздатного молодняку та забезпечення 

відповідного функціонального статусу організму на всіх стадіях онтогенезу. 

Найбільш важливим етапом розвитку організму є рання постнатальна 

адаптація. У свинарських господарствах України цей етап є одним з основних 

періодів, під час якого виявляється високий відсоток загибелі новонароджених 

поросят. Однією з причин такого стану є незаразна патологія травного та 

респіраторного трактів (Віщур О.І., 2008; Ferrari C. et al., 2014, Цвіліховський М. 

І. із співав., 2014). Це зумовлено низьким рівнем вродженого імунітету внаслідок 

збільшення технологічного впливу, стресів різної етіології, порушеннями 

технології вирощування поросних свиноматок (Стояновський В.Г. із співав., 2015; 

Карповський В.І. із співав., 2016; Ніщеменко М.П. із співав., 2017). Сукупність 

усіх цих факторів призводить до порушень у фетальний період розвитку 

організму, зниження якості молозива та супроводжується проявами 

імунодефіцитних станів у новонароджених (Маслянко Р.П., 2013; Камбур М.Д., із 

співав. 2013; Гуфрій Д.Ф. із співав. 2014; Трокоз В.О. із співав. 2014; Ogawa S. et 

al., 2016).  

У зв’язку з цим, актуальним у тваринництві є підвищення імунного статусу 

новонароджених із застосуванням натуральних імуномодуляторів, які 

модифікують імунну відповідь шляхом прямого впливу на імунокомпетентні 

клітини або опосередковано через зміни різних біологічних реакцій організму 

(Ільїнська І.Ф. із співав., 2007; Тютюн С.М., 2013). Деякі імуномодулятори, в 

певних випадках, порушують гомеостатичну рівновагу систем організму, зокрема 

імунної та нейроендокринної (Yamaguchi T. et al., 2016; In Kyu Lee et al., 2016). 

Тому на сьогодні використання імуномодуляторів, які б не давали побічних 

ефектів, стимулювали не тільки імунні реакції, але і збалансували імунну систему 

в цілому з її адаптаційними можливостями, є перспективним напрямом. Найбільш 

ефективним способом імунокорекції новонароджених є опосередкований вплив 
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через організм матері (Саліга Н., із співав., 2009; Євглевський А.А., із співав., 

2011; Ушкова Ю.Ф., 2011; Alijotas-Reig J. et al., 2014).  

З огляду на це, особливої актуальності набувають дослідження вродженого 

імунітету поросят на ранніх етапах постнатальної адаптації із застосуванням 

імунотропних препаратів у системі мати-молозиво-новонароджений. Дана робота 

на часі і становить актуальність досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є розділами науково-дослідних тем науково-дослідного 

центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового 

комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету: 

«Визначення фізіологічних та біохімічних критеріїв статусу бар’єрних систем і 

особливостей метаболізму в організмі свійських тварин на різних етапах 

онтогенезу в умовах інтенсивного антропогенно-техногенного пресингу та 

розробка способів підвищення їх життєздатності та продуктивності із 

застосуванням імунологічних та нанотехнологічних інновацій» (номер державної 

реєстрації 0110U008505; 2010-2014); «Розробка комплексної системи 

фізіологічних, біохімічних та імунологічних критеріїв з метою оцінки стану 

здоров’я свійських тварин за показниками метаболічного статусу, резистентності 

та реактивності із застосуванням інноваційних молекулярних методів» (номер 

державної реєстрації 0115U007122; 2016-2020) та «Визначення теоретичних 

аспектів епізоотичного процесу з урахуванням генетичних варіантів штамів 

вірусу епідемічної діареї свиней» (номер державної реєстрації 0117U004293; 

2017-2019). 

Мета та завдання дослідження.  

Метою дослідження було визначити особливості формування вродженого 

імунітету поросят у ранній постнатальний період онтогенезу за корекції 

препаратом “Імунолак”. 

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: 

– визначити фізіологічний стан поросних свиноматок за морфо-

біохімічними показниками крові; 
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– вивчити показники клітинної і гуморальної ланок імунітету свиноматок 

упродовж другої половини поросності; 

– дослідити модуляцію імунобіологічних показників молозива свиноматок; 

– встановити динаміку морфо-біохімічних показників крові поросят у 

ранньому постнатальному періоді онтогенезу; 

– дослідити формування факторів клітинної та гуморальної ланок 

імунітету в крові поросят раннього періоду постнатального онтогенезу ; 

– визначити показники продуктивності свиноматок і фізіологічні 

показники поросят. 

Об’єкт дослідження – вроджений імунітет поросят у ранній 

постнатальний період онтогенезу та його корекція. 

Предмет дослідження ‒ морфо-біохімічні показники крові поросних 

свиноматок і поросят, клітинна і гуморальна ланки імунітету поросних 

свиноматок і поросят; імунологічні показники молозива у свиней за корекції 

препаратом “Імунолак”. 

Методи дослідження: гематологічні (дослідження кількості еритроцитів 

та лейкоцитів, гематокритного показнику, виведення лейкограми, розрахунок 

еритроцитарних індексів), біохімічні (визначення вмісту гемоглобіну, загального 

білка, білкових фракцій), імунологічні (визначення кількості різних форм 

лімфоцитів, дослідження фагоцитозу, ЦІК, бактерицидної активності сироватки 

крові і молозива, активності лізоциму у сироватці та молозиві, рівня 

імуноглобулінів), cтaтиcтичні (середні величини, похибка середнього, вірогідність 

різниці між середніми величинами, кореляційний аналіз). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше досліджена вікова 

динаміка морфо-біохімічних та імунологічних показників крові свиноматок 

упродовж другої половини поросності (60, 75, 90 і 105 доби) за корекції 

препаратом “Імунолак”. З’ясовано, що за дії препарату відбувається посилення 

проліферації і диференціації лімфоцитів та підвищення активності фагоцитів із 

одночасним збільшенням рівня гуморальної ланки імунітету, що значно 
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поглиблює та розширює уявлення про функціонування механізмів імунного 

захисту свиноматок упродовж другої половини поросності. 

Отримано нові наукові данні щодо стану імунобіологічних показників 

молозива свиноматок за використання препарату “Імунолак”. Встановлено, що 

корекція препаратом сприяє збільшенню у молозиві першої доби вмісту 

імуноглобулінів IgG, IgA i IgM та підвищенню рівня бактерицидної і лізоцимної 

активностей. 

Визначені нові аспекти формування вродженого імунітету поросят у 

ранній постнатальний період онтогенезу за опосередкованої дії препарату 

“Імунолак”. Встановлено, що за дії препарату у крові поросят перших семи діб 

життя відбувається збільшення рівню гемоглобіну, кількості еритроцитів і 

лейкоцитів, а також посилення імунного захисту впродовж перших чотирнадцяти 

діб від народження за рахунок підвищення у крові кількості Т-, В- і NK-

лімфоцитів, активації фагоцитарних клітин і зростання рівня γ-глобулінів, 

бактерицидної та лізоцимної активностей сироватки крові. 

Наукову новизну одержаних результатів підтверджено патентом на 

корисну модель: № 118400 від 10.08.2017 р. «Спосіб підвищення природної 

резистентності новонароджених поросят». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

значно розширюють існуючі уявлення щодо функціонування резистентності 

поросних свиноматок і поросят у ранній період онтогенезу. Застосування 

свиноматкам у другій половині поросності препарату “Імунолак” сприяє 

збільшенню середньої маси тіла у поросят після народженні, їх середньодобового 

приросту та збереженість упродовж підсисного періоду. 

Результати роботи пройшли виробничу перевірку у приватному 

акціонерному товаристві “Агро-Союз” та впроваджені у сільськогосподарському 

товаристві з обмеженою відповідальністю “Агрофірма “Вільне-2002” та 

фермерському господарстві “Новий рівень 2006” і рекомендовано для 

використання спеціалістами ветеринарної медицини препарату “Імунолак” 

(ферментативного гідролізату клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckii)з метою 
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підвищення природної резистентності та продуктивних якостей поросят у період 

раннього постнатального онтогенезу; у науково-дослідну роботу лабораторії 

клініко-біологічних досліджень державного науково-дослідного контрольного 

інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок; у навчальному процесі 

на кафедрах факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних закладів 

України: Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького, Сумського національного аграрного університету, 

Харківської державної зооветеринарної академії та Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертант здійснив пошук і аналіз 

літератури за темою дисертаційної роботи, особисто провів увесь обсяг наукових 

досліджень та виконав статистичну обробку отриманих показників. Аналіз 

одержаних результатів та формулювання висновків виконано спільно із науковим 

керівником. З експериментальних досліджень і публікацій із співавторами за 

згодою використано лише результати, одержані особисто дисертантом. 

Особистий внесок автора у спільні розробки визначено у списку друкованих 

праць. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідались,  обговорювалися та отримали загальне схвалення на: Х 

Міжнародному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини (м. Київ, 2012); Х 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Шевченківська весна 2012» (м. Київ, 2012); ІІІ з'їзді Українського товариства 

клітинної біології (м. Ялта, 2012); Першій Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні 

проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України» (м. 

Дніпропетровськ, 2014); ІІІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні 

проблеми сучасної біохімії та клітинної біології» (м. Дніпропетровськ, 2015); XV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Молоді вчені у 
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вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» 

(м. Львів, 2016); Міжвузівській науково-практичній конференції викладачів і 

студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та 

ветеринарно-санітарної експертизи» (м. Дніпропетровськ, 2016); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції викладачів і студентів «Актуальні аспекти 

біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи» 

(м. Дніпро, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми фізіології тварин» (м. Харків, 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у 

сільському господарстві» (м. Дніпро, 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин» (м. Чернігів, 2018). 

Публікації. Результати досліджень опубліковані у 16 наукових працях, з 

яких 4 – в науково-фахових виданнях України, 2 – у науково-фахових виданнях 

України, включених до міжнародних науко-метричних баз даних, 1 стаття – у 

наукових виданнях інших держав, 1 патент України на корисну модель № 118400 

від 10.08.2017 р. “Спосіб підвищення природної резистентності новонароджених 

поросят” (додаток Б) та 8 тез наукових доповідей. 

Структура й об’єм дисертації. Дисертація викладена на 228 сторінках 

комп’ютерного тексту (основний зміст 153 сторінки). Вона ілюстрована 34 

таблицями та 12 рисунками, складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів виконання роботи, результатів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів досліджень, висновків, 13 додатків та списку 

використаних джерел літератури, що містить 330 посилань, з яких 93 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Фізіологічні аспекти природної резистентності свиноматок  

1.1.1. Функціональний стан клітинних механізмів імунного захисту  

Відомо, що імунітет у тварин представлений двома видами, це – 

природній, або вроджений, та набутий, або адаптивний. Перший вид імунітету 

формується бар’єрними механізмами організму, такими як шкіра і слизові 

оболонки, до того ж специфічними білками – перфоринами, аглютинінами, 

системою комплементу, лізоцимом. Крім того, фагоцитозом, який забезпечується 

лейкоцитарними клітинами: макро- та мікрофагами, дендритними клітинами, NK-

лімфоцитами [138, 211, 224]. Всі ці фактори є динамічними показниками, які 

визначаються у першу чергу генетичними особливостями організму, а також 

можуть формуватися під дією різних антропогенних і природних чинників [91].  

Першим бар’єром, який відокремлює організм від патогенів 

навколишнього середовища є шкіра та слизові оболонки. Окрім механічного 

перешкоджання, ці бар’єри виділяють відповідні секрети, до яких входять такі 

компоненти, як лізоцим, жирні кислоти тощо. Власне, це придає виділенням 

бактерицидних властивостей, у результаті чого, дослідження аутофлори шкіри 

відображає фізіологічний та імунологічний стан організму тварин [218]. 

Спеціалізовані клітини слизових оболонок, які сприяють видаленню дрібних 

чужорідних для організму часток, та хімічні речовини, що входять до біологічних 

рідин організму, такі як хлористоводнева кислота шлунку, секрет епітеліальних 

клітин дихальних органів, що формують специфічні для окремих органів 

природні бар’єри і співпрацюють із механізмами імунного захисту. Важливо 

виділити, що останні перешкоджають проникненню у внутрішнє середовище 

організму свиноматок різноманітних мікроорганізмів, у тому числі умовно 

патогенних, які, за певних умов, здатні викликати патологічний процес [224].  

Поряд із бар’єрами, що відокремлюють внутрішнє середовище організму 

від довкілля, розташовуються інші фактори неспецифічного імунного захисту, які 
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представлені скупченням лімфоїдних клітин у вигляді пейєрових бляшок, 

лімфатичних вузлів, тощо. Лімфоцити мають здатність мігрувати у слизову 

оболонку, яка знаходиться у безпосередньому контакті з лімфоїдними 

утвореннями, де активовані В-клітини синтезують секреторні антитіла, а Т-

лімфоцити, поряд з тканинними фагоцитами, поглинають патогени, які 

потрапляють у товщу слизових оболонок [296]. 

Фагоцити є основними імунними клітинами, які забезпечують 

неспецифічний захист організму ссавців. Вони наявні майже у всіх тканинах 

організму – кістковій, нервовій і сполучній. Потрапивши у тканини, моноцити, які 

мігрують до печінки, перетворюються на клітини Купфера, у легенях на 

альвеолярні макрофаги, у кістках на остеобласти, тощо [157]. Незважаючи на різні 

назви, які вони отримують у неоднакових органах, макрофаги виконують основну 

свою функцію – фагоцитоз та знищення сторонніх речовин, з одночасним 

синтезом цитокінів і факторів росту, які у свою чергу стимулюють проліферацію 

та диференціацію лімфоїдних клітин [35, 224].  

Кількість активованих лейкоцитів у крові свиноматок на 60 і 90 добу 

поросності, за даними А.К. Джавадова із співав. [49], коливається у межах 

величин 74-84 %, а фагоцитарний індекс, який характеризує активність фагоцитів, 

у межах величин 8-9 Од. 

Відомо, що рівень фагоцитозу залежить від наявності опсонізуючих 

речовин (імуноглобуліни, компоненти комплементу, С-реактивний білок, 

фібронектин, тощо). Оскільки плазмолема фагоциту містить Fc-рецептори, 

специфічні до Fc-фрагменту імуноглобулінів, останні, зв’язуючись з антигенами, 

забезпечують їх адгезію на поверхні макрофага та подальший фагоцитоз і лізис 

фагоцитованих антигенних структур [157, 204].  

На тлі вищезазначеного, у макрофагів є низка принципово важливих 

функцій – презентація антигенів Т-лімфоцитам, синтез ряду біологічно активних 

речовин (білки системи комплементу С2 – С5, лізоцим, інтерферон, цитокіни та 

ін.) [157, 204]. 



27 

Іншим класом лейкоцитів, які виконують фагоцитарну функцію, є 

сегментоядерні нейтрофіли. Ці клітини знаходяться у кров’яному руслі, а за 

необхідності здатні проникати крізь ендотелій судин і мігрувати в осередок 

патологічного процесу [224]. Основна роль їх полягає у фагоцитозі бактеріальних 

та грибкових антигенів. Після утворення фагосоми та злиття її з лізосомами, 

антигени руйнуються за допомогою літичних ензимів та активних форм кисню, 

які виділяють у процесі фагоцитозу нейтрофіли [204].  

Також до клітин, які володіють фагоцитуючими властивостями, відносять 

NK-лімфоцити та дендритні клітини. Перші є окремим класом лімфоцитів, які 

мають виражену активність по відношенню до вірусних інфекцій, оскільки 

знищують клітини, які на своїй поверхні містять недостатню кількість, або взагалі 

не містять білків комплексу гістосумісності [138, 211, 224]. Останні руйнуються 

або змінюють свою структуру у результаті враження клітини вірусами [317, 7].  

Результати, отримані G. Chaouat [247], вказують про те, що NK-лімфоцити 

відіграють особливо важливу роль в імунології вагітності. За даними дослідника, 

у період поросності рівень циркулюючих NK-клітин значно зменшується, що 

супроводжується і зниженням продукованого ними γ-інтерфероном. Це 

підтверджується сучасними дослідженнями, опублікованими Л.В. Лусс [130].  

У своїй науковій праці А.Н. Алешкин із співав. [2] вказують на те, що 

клітини плаценти та трофобласти у вагітних продукують блокатори активності 

цитотоксичних клітин.  

Досліджуючи причини неплідності та спонтанних абортів серед жінок із 

штучним заплідненням, T. Yamaguchi із співав. [328] з’ясували, що у жінок, в 

яких виникали аборти, NK-лімфоцити та Т-цитотоксичні лейкоцити проявляли 

високий рівень активності, а у жінок із проблемою неплідності реєстрували 

збільшення кількості NK-лімфоцитів, та їх активності, за незмінного рівня Т-

лімфоцитів.  

Поряд із цим, розвиток фізіологічної імунологічної недостатності викликає 

ряд проблем і ускладнень із здоров’ям як свиноматок, так і в їх нащадків [53]. На 

тлі імуносупресії у свиноматок знижується рівень опірності організму, а у їх 
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приплоду формується значно менший і короткотривалий рівень неспецифічного 

імунного захисту, що сприяє підвищенню ризику їх інфікування патогенами. Це 

підтверджується рядом наукових праць  [122, 135, 279].  

Отже, зміна у кількості імунних клітин, які проявляють цитотоксичні 

властивості, або рівень їх активності у свиноматок під час поросності у бік 

збільшення чи зменшення, супроводжується негативними наслідками у 

відношенні до перебігу вагітності або збереження здоров’я свиноматок чи їх 

потомства.  

Інтегральним показником гуморальної ланки неспецифічного імунного 

захисту організму свиноматок є бактерицидна активність сироватки крові, яка 

проявляється у більшій мірі до грамнегативних мікроорганізмів. Вона 

обумовлюється узагальненою дією на мікроорганізми сукупності гуморальних 

імунних факторів білкової природи, таких як лізоцим, антитіла, інтерферон, 

фібронектин, білки системи комплементу, пропердин, інтерлейкіни, 

фібринопептиди, тощо [218, 222].  

Реагуючи на грамнегативні мікроорганізми, в механізмі бактерицидної 

активності спочатку в реакцію вступають імуноглобуліни і білки комплементу, а 

потім поступово активуються лізини та лізоцим. У наукових роботах встановлено, 

що ініціатором бактерицидних реакцій є імуноглобуліни IgM і IgА, оскільки їх 

роль у значній мірі залежить від комплементу та лізоциму відповідно [268]. 

Спочатку руйнування мембрани грамнегативних бактерій відбувається за рахунок 

системи комплементу, у разі чого відбувається деструкція поверхневих молекул 

плазмолеми. Після цього до лізису приєднується лізоцим у комплексі з IgА, 

оскільки з’являється доступ до глікозидних зв’язків поліамінових цукрів – 

структурних компонентів бактеріальних мембран [222]. Після деструкції 

плазмолеми бактерій, утворюється більше місць для контакту їх антигенних 

детермінант з антитілами організму, що посилює їх лізис [157]. 

На відміну від грамнегативних бактерій, на поверхні мембрани 

грампозитивних мікроорганізмів містяться молекули N-муреїну, глікозидні 

зв’язки яких є мішенями для ферменту мурамідази [222, 322]. Цей фермент 
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наявний майже у всіх живих організмах [241]. Його виділяли від ссавців із 

молока, слини, сліз, сечі, секретів дихальної та статевої системи [302]. У 

поєднанні з білками комплементу та секреторним IgА, лізоцим входить до складу 

механізмів неспецифічного місцевого імунного захисту [268]. 

За результатами Ю.Ф. Ушкової [208], рівень бактерицидної та лізоцимної 

активностей сироватки крові у поросних свиноматок за 2–3 тижні до опоросу 

знаходяться на досить високому рівні, на що вказують показники БАСК та ЛАСК, 

значення яких у середньому становить 27 % і 48,5 % відповідно. За даними 

автора, на 3 добу після опоросу відзначається різке зменшення рівня 

бактерицидної активності до 22 %, що відбувається за рахунок використання 

антитіл крові для виведення з організму антигенів. Це підтверджується 

збільшенням у сироватці крові кількості циркулюючих комплексів майже до 100 

ммоль/мл.  

У своїй науковій праці Н.Н. Доник [52] встановив, що рівень 

бактерицидної активності крові поросних свиноматок за 2 тижні до опоросу 

коливається у межах величини 48,9±1,3 %, що суттєво відрізняється від 

результатів попереднього дослідника, але незмінною є тенденція до зменшення 

БАСК на тлі зростання активності фагоцитів. Різниця за показниками 

бактерицидності сироватки крові обумовлена, в першу чергу, породними 

відмінностями та умовами утримання і годівлі тварин. Ці результати 

узгоджуються з дослідженнями Р. Бадаева [10], який виявив зменшення під час 

поросності у крові свиноматок циркулюючих комплексів на тлі збільшення рівня 

імуноглобулінів. Такі зміни дослідник пов’язує із зростанням активності 

фагоцитів, які, на його думку, елімінують з організму комплекси антиген:антитіло 

шляхом фагоцитозу.  

Отже, неспецифічний імунний захист у тварин складається з клітинних та 

гуморальних компонентів, які першими контактують із сторонніми речовинами, 

що потрапили до внутрішнього середовища організму, і проявляють бактерицидні 

або бактеріостатичні властивості, як самі по собі, так і під час гуморально-

клітинних взаємодій, посилюючи за цих умов активність один одного.  
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Набутий імунітет у свиней забезпечується двома механізмами – 

гуморальним і клітинним. Останній включає в себе взаємодію основних видів Т-

лімфоцитів – хелперів та супресорів, які впливають на гуморальний механізм 

шляхом активації та перетворення В-лімфоцитів у плазматичні клітини або, 

навпаки, пригніченням їх активності чи процесів активації. До того ж, тільки 

останні здатні синтезувати імуноглобуліни [138, 211].  

Т-лімфоцити є відповідальними за специфічний противірусний, 

протипухлинний клітинний імунітет, та беруть активну участь у механізмах 

гіперчутливості та аутоімунних процесах, тощо [31, 83]. 

Відомо, що Т-клітини можуть диференціюватись у ефекторні клітини: Т-

кіллери, клітини помічники – Т-хелпери, клітини блокатори імунної відповіді – Т-

супресори [35]. Перші володіють цитотоксичною активністю у відношенні до 

генетично відмінних або вражених вірусами клітин-мішеней, без участі антитіл і 

компонентів комплементу. Т-хелпери, після активації, взаємодіють з В-

лімфоцитами, чим стимулюють їх до перетворення у плазматичні клітини, а Т-

супресори, навпаки, є їх антагоністами, оскільки блокують функцію хелперних 

лімфоцитів [31].  

На тлі вищезазначених видів Т-лімфоцитів J.M. Hassett [267] виділяє ще 

три типи – Т-ампліфаєри, Т-ефектори та Т-диференціюючі лімфоцити. Перші, за 

даними автора, посилюють функцію інших лімфоцитів за допомогою медіаторів, 

які вони синтезують. Ефекторні Т-лімфоцити у відношенні до антигену, 

поділяють на  специфічні та неспецифічні. Завдяки різноманіттю рецепторів на їх 

мембрані, цим клітинам характерна цитотоксичність. Також ефекторні лімфоцити 

здатні інактивувати стовбурові клітини кісткового мозку. Так само, як і ефекторні 

клітини, Т-диференціюючі лімфоцити мають вплив на стовбурові клітини 

кісткового мозку, але вони стимулюють їх проліферацію та визначають напрям 

диференціації [35].  

В-лімфоцити є основними клітинами, які формують специфічний 

гуморальний імунітет, оскільки після активації та трансформації в плазмоцити 
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продукують антитіла різних класів [138, 218]. Ці клітини беруть активну участь у 

розвитку гіперчутливості прискореного типу [31, 83].  

Одним із ряду особливостей організму свиноматок у період поросності є 

розвиток фізіологічного лейкоцитозу, який виявляється з 2-4 тижня після 

запліднення [26, 223]. Він обумовлюється тим, що під час поросності відбувається 

аутоімунізація материнського організму антигенами плода, які для нього є 

генетично відмінними, оскільки частина спадкової інформації, отриманої плодом, 

є чужорідною (батьківською) [51]. За даними Р.П. Маслянка [138] кількість Т-

лімфоцитів у крові дорослих свиней коливається у межах величин 45-57 %, а В-

лімфоцитів – від 26 до 38 % від загальної кількості лімфоцитів.  

 

1.1.2. Функціональний стан гуморальних механізмів імунного захисту 

Головною функцією В-лімфоцитів є продукція імуноглобулінів [31, 138, 

218]. На початку імунної відповіді в організмі активуються плазматичні клітини, 

які секретують IgМ, а дещо пізніше – плазмоцити, що продукують IgG, IgА, IgЕ, 

IgD. Поряд із цим, з В-лімфоцитів утворюються клітини пам’яті, які на своїй 

поверхні містять усі типи імуноглобулінів, окрім IgМ, що пояснює його 

відсутність в імунних реакціях за повторного контакту організму з 

антигенами [51, 211, 222].  

Імуноглобуліни є основним фактором специфічного імунного захисту 

організму від навколишніх патогенів [8]. Імуноглобуліни представляють собою 

білкові молекули з подібною між собою структурною організацією, які здатні 

реагувати із антигенами [120]. Особливістю всіх імуноглобулінів є те, що їх 

молекули мають варіабельні структури – домени, які зв’язуються з антигенами. 

Слід зазначити, що імуноглобуліни є гетерогенними білковими структурами, на 

що вказує неоднакова форма їх різних класів [34].  

У свиней виділяють три основні класи антитіл – IgG, IgА і IgМ, які входять 

до загальної фракції γ-глобулінів [170]. Досліджуючи кількість імуноглобулінів у 

крові поросних свиноматок, T.M. Setcavage et al. [315] встановили, що фракція 

IgG є найбільшою, і становить близько 80 % від всіх імуноглобулінів. Кількість 
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цих антитіл у крові свиноматок коливається у межах величин 28-36 мг/мл. 

Другою за вмістом є фракція IgМ, яка становить близько 15 %. Абсолютна їх 

кількість у крові свиноматок коливається у межах величин 4-7 мг/мл. IgА у крові 

свиней займає найменшу кількість – близько 5 %, що в абсолютних величинах 

дорівнює 1-2 мг/мл. Це узгоджується з даними М.О. Захаренко із співав. [68], які 

встановили, що у крові свиноматок за 20 діб до опоросу другою за рівнем 

білковою фракцією є імуноглобуліни, основну долю яких займають IgA та IgG. 

Сумарна їх кількість коливалась близько 26 мг/мл. 

За даними D.R. Redman [308], у сироватці крові свиноматок міститься 24 

мг/мл імуноглобулінів, що втричі менше від їх концентрації у молозиві 

свиноматок за декілька годин до опоросу (61,8 мг/мл IgG). Це узгоджується з 

результатами Н.Н. Шульги із співав. [231], які відзначили тридцятикратне 

зниження рівня IgG у молозиві впродовж перших 7 діб лактації.  

Низхідну динаміку рівня імуноглобулінів у молозиві тварин відзначають 

ряд авторів [81, 87, 142, 160]. За цих умов максимальний рівень антитіл виявляють 

лише на початку лактації.  

 

1.1.3. Нейро-гуморальна регуляція та взаємозвязок з імунними 

функціями організму  

Значну роль у регуляції імунної системи і рівня імунного захисту 

організму ссавців відіграє нейроендокринна система [69, 293]. Відомо, що 

лімфоїдні органи містять велику кількість нервових закінчень симпатичного 

відділу вегетативної нервової системи, які продукують катехоламіни. Останні 

впливають на проліферацію та диференціацію імуннокомпетентних клітин через 

специфічні рецепторні білки, які розташовані на їх плазмолемі. Катехоламіни 

впливають переважно на процеси проліферації Т-клітин, прискорюючи їх 

диференціацію [13]. Також значний вплив на імунну систему поросних 

свиноматок має трофобласт і біологічно активні речовини, що регулюють 

імунологічні відносини між плодом і організмом матері [36].  
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Зважаючи на те, що за вагітності, у тварин, в організмі відбувається 

гуморальна перебудова, яка починається на початку поросності, що 

відображається на рівні захисних механізмах матері [69, 190]. У цей час 

відбувається зниження дії естрогенних гормонів, та, на тлі впливу лютеїнізуючого 

рилізинг-фактору, формується жовте тіло вагітності, а також плацента, які 

призводять до збільшення синтезу прогестерону і естрадіолу, що відіграє важливу 

роль у розвитку ембріону [168, 215]. Максимального розвитку жовте тіло набуває 

на початку 60-70 доби поросності, у результаті чого в крові реєструють 

максимальний рівень прогестерону [118, 184].  

За повідомленнями ряду авторів [74, 118, 184], прогестерон стимулює Т-

супресорні форми лімфоцитів до синтезу імуносупресуючого фактору на тлі 

пригнічення продукції IL-1, IL-6 та IL-8 та γ-інтерферону, відбувається зниження 

реактивності лімфоцитів у відповідь на дію міогенів та аллоантигенів на тлі 

загальної імуносупресії [2]. Це узгоджується з даними О.І. Соловйова [190], який 

вказує на імунологічний ефект материнської толерантності імунної системи, що 

забезпечується опосередкованою дією прогестерону. Останній стимулює 

утворення прогестерон-індукованого блокуючого фактору в лімфоцитах, завдяки 

чому змінюється механізм синтезу цитокінів та знижується активність 

імунокомпетентних клітин.  

Слід зазначити, що імуносупресорна дія прогестерону, в основному, 

виражена місцево на імунокомпетентних структурах репродуктивного тракту 

маток. Це підтверджує А.А. Алієв [3], який дослідивши активність імунних клітин 

ендометрію та периферичної крові встановив, що фагоцитуючі та цитотоксичні 

клітини слизової оболонки матки мають значно менший рівень антигенної 

активності, аніж клітини периферійної крові. Це дає змогу вказувати на те, що 

біологічно активні речовини, які проявляють супресивний вплив на компоненти 

резистентності бар’єрів організму не впливають на загальний імунобіологічний 

стан свиноматок. 

Це підтверджується дослідженнями імунобіологічної реактивності 

свиноматок О.М. Якимчук із співав. [237]. Дослідники встановили, що 



34 

співвідношення між Т-хелперними та Т-супресорними формами лімфоцитів під 

час поросності становить близько 2 Од, і з часом зменшується за рахунок 

переважання теофілінчутливих лімфоцитів. Додаючи до раціону свиноматок 

упродовж 30 діб мінеральний препарат, дослідники відзначають збільшення 

загальної кількості Т-лімфоцитів на тлі зростання фракції теофілінрезистентних і 

зменшення теофілінчутливих форм та В-лімфоцитів.  

За даними дослідників [2], лютеотропний гормон не тільки впливає на 

формування і підтримання функціонування жовтого тіла, а й регулює 

функціональну активність тимусу та його залежних клітин. У роботі B. Marchetti 

et al. [290] було встановлено, що лютеотропний рилізинг-фактор має свої 

специфічні рецептори на поверхні лімфоцитів, що підтверджує регуляторну 

функцію цього гормону відносно лімфоїдних лейкоцитів. 

Отже, лютеотропний гормон має можливість як безпосередньо, так і 

опосередковано впливати на активність імунних клітин, тоді як механізм дії 

прогестерону, пов’язаний з прогестерон-індукованим блокуючим фактором, але 

не зважаючи на це, обидва володіють регуляторними властивостями у відношенні 

до імунокомпетентних клітин. 

Поруч із змінами, пов’язаними з жовтим тілом вагітності, у другій 

половині поросності плацента свиней починає синтезувати власні естрогенні 

гормони та хоріонічний гонадотропін [12, 74, 184]. Останній є основним 

гормоном, що секретується плацентою під час вагітності. Завдяки своїй здатності 

з’єднуватись з рецепторами моноцитарних та лімфоцитарних лейкоцитів, він 

впливає на їх активність [2].  

Естрогени, які у період поросності, у незначних кількостях синтезуються 

як яєчниками, так і плацентою, проявляють імуномодулювальні властивості за 

рахунок посилення рівня синтезу імуноглобулінів. Також естрогени під час 

вагітності одночасно стимулюють синтез Т-хелперів, знижують активність Т-

кілерів [225] та посилюють активність фагоцитів [157, 226].  

Відомо, що естрогени опосередковано, через естроген-залежні ферменти, 

впливають на процеси перекисного окиснення ліпідів та на кількість активних 
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форм кисню [326]. Це узгоджується з результатами О. Бучко [20] і 

Р.В. Булавенко [18], які вказують на те, що свиноматки у другій половині 

поросності перебувають у стані оксидативного стресу. На це вказує накопичення 

в організмі вільних радикалів на тлі низької активності ферментів 

супероксиддисмутази та каталази. Оскільки активні форми кисню, у тому числі й 

у вигляді вільних радикалів та пероксидів, сприяють забезпеченню 

бактерицидності крові та фагоцитарної здатності лейкоцитів, вони вважаються 

невід’ємною ланкою механізму неспецифічного імунного захисту [121, 151]. Але 

слід зазначити, що ці речовини відіграють важливу роль у розвитку 

альтераційних, імуносупресивних та аутоімунних реакцій [47, 57].  

Підвищення активності імунобіологічних механізмів місцевого захисту 

виявляється перед опоросом, починаючи із 105-110 доби поросності, що співпадає 

з інволюцією жовтого тіла. Ці процеси в організмі свиноматок супроводжується 

зворотною гуморальною перебудовою, яка характеризується збільшенням у крові 

тварин кортизолу і естрогенів на тлі зменшення прогестерону, в результаті чого 

відбувається підвищення рівня пролактину. Це стимулює синтез лактози у 

молочній залозі, яка спонукає в подальшому потрапляння води до вимені, у 

результаті чого відбувається синтез молозива, а в подальшому – і молока [74, 118, 

122, 123]. 

Поряд з цим, перед опоросом в організмі вагітних, у тому числі і 

свиноматок, розвивається анемічний стан, який характеризується зниженням 

кількості еритроцитів або гемоглобіну до нижньої межі норми або нижче неї [4, 

131, 223], що відбувається на тлі збільшення загального об’єму крові, оскільки 

впродовж другої половини поросності відбувається найінтенсивніший ріст маси 

плодів [168]. Анемічний стан вагітних може викликати плацентарну недостатність 

та гіпоксію плодів [4], що негативно впливає на процеси адаптації тварин у 

неонатальний період, а вчасне попередження цього стану навпаки позитивно 

позначається на новонароджених. Це підтверджується результатами 

Ю.Є. Туровського із співав. [205], які встановили, що згодовування поросним 

свиноматкам комплексонів сприяло збільшенню кількості еритроцитів і рівня 
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гемоглобіну, внаслідок чого поросята, які народжувались від цих тварин, мали 

значно вищий рівень збереженості – 95-98 %.  

Узагальнюючи результати досліджень підрозділу: «Фізіологічні аспекти 

природної резистентності свиноматок» робимо такі висновки: 

- місцеві та загальні механізми природньої резистентності свиноматок у 

період поросності функціонально відрізняються, залежать від рівня і 

інтенсивності процесів обміну речовин та гормонального стану організму; 

- під час другої половини поросності у крові свиноматок реєструються 

зміни морфо-біохімічних показників, які є характерними для анемічного стану, 

що відбувається на тлі збільшення маси плодів та підвищення об’єму 

циркуляторного русла крові та загального об’єму крові;  

- протягом поросності у свиноматок є вираженим ефект імунологічної 

толерантності, який формується на тлі дії гормонів на імунні клітини, що 

супроводжується пригніченням продукції інтерлейкінів та γ-інтерферону, 

зниженням реактивної здатності лімфоцитів за рахунок утворення 

імуноблокуючих та імуносупресуючих факторів, які сприяють зниженню 

активності імунокомпетентних клітин; 

- перед опоросом в організмі свиноматок відбувається підвищення 

активності імунобіологічних механізмів місцевого захисту, що супроводжується 

гуморальною перебудовою, яка характеризується збільшенням у крові тварин 

кортизолу і естрогенів, дія яких обумовлює імуномодулювальні зміни стану 

захисних систем тварин.  

Всі ці механізми збалансовано впливають на організм свиноматки, що 

дозволяє забезпечити її пристосування до виношування та народження плоду на 

тлі збереження опірної здатності та внутрішнього гомеостазу [215]. 

Однак, у літературі не виявлено даних щодо стану показників природної 

резистентності свиноматок упродовж другої половини поросності за дії 

імунологічних препаратів на основі глюкозамінілмурамілпентопептиду та їх 

впливу на формування природної резистентності у плодів і новонароджених 

поросят, а інформація стосовно корекції імунної системи у поросних свиноматок і 
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неонатальних поросят є фрагментарною і не повністю розкриває імунологічні 

процеси, які відбуваються в організмі свиноматки під час виношування плодів. 

 

1.2. Фізіологічні аспекти формування механізмів клітинного та 

гуморального імунітету поросят у ранньому онтогенезі  

Після народження в організмі поросят відбувається функціональна 

перебудова різних систем і органів. Цей період новонародженості називається 

неонатальним. Для свиней він становить близько трьох тижнів, а його закінчення 

співпадає з набуттям здатності до виділення хлористоводневої кислоти 

залозистими клітинами шлунку поросят [5, 119, 198]. У цей же час фізіологічні 

системи новонародженого організму перебувають у стані нестійкої рівноваги, 

порушення якої може призвести до різноманітних захворювань [6, 172]. 

Шульга Н. [229] відзначає залежність збереженості поросят у підсисний 

період від рівня загального білка та імуноглобулінів у сироватці крові 

новонароджених поросят. 

За даними Д. Мабрі [133] та ще ряду авторів [46, 165, 168, 229], маса 

поросят після народження впливає на рівень смертності у неонатальний період. 

Дослідник наводить дані, згідно яких, загибель поросят із масою тіла в 

середньому 1,4 кг упродовж підсисного періоду становить 8 %, тоді як у поросят 

масою тіла 1,0 кг – досягає 20 %. Таку залежність науковці пов’язують із 

відмінностями у життєздатності та з різним ступенем плацентарної забезпеченості 

поживними речовинами або ендокринними відмінностями в умовах матки. Тому 

неонатальний період є визначальним у постнатаьному формуванні та розвитку 

тварин. 

Новонароджені тварини одразу після народження ще деякий час 

знаходяться у стані пізнього плодового періоду. У цей же період, який співпадає з 

неонатальним і триває 12-14 діб, відбувається перетворення пренатальних 

структур організму, у тому числі компонентів імунної системи, на новонароджені. 

На це вказують динамічні зміни структур органів гемо- та імунопоезу і складу 

крові [73, 119]. Дослідження Н.Н. Максимюк [136] підтверджують цю концепцію. 
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За результатами, отриманими дослідником, кількість лейкоцитів, їх фагоцитарна 

активність та вміст білкових фракцій у поросят до вживання молозива є 

подібними до значення цих показників у плодів свиней пізнього плодового 

періоду. Через 4-6 годин після народження у крові поросят виявляються 

збільшення кількості активних мікрофагів, фагоцитарного числа, фагоцитарної 

ємкості, вмісту альбумінів та γ-глобулінів більше ніж на 50 %.  

Досліджуючи кров поросят першої доби життя, І.І. Панікар [159] визначив, 

що біохімічні показники крові у поросят до вживання молозива значно 

відрізняються від тварин першої доби життя. Це позначилось збільшенням 

загального білка, у тому числі фракції γ-глобулінів, глюкози, білірубіну, 

зростанням активності ферментів АлАТ і ЛДГ, а також зменшенням кількості 

альбумінів, сечовини та активності лужної фосфатази. 

Ці дані узгоджуються з результатами, описаними у роботі [216], яка 

присвячена формуванню колострального імунітету у новонароджених телят. 

Дослідники відзначили, що до вживання молозива рівень загального білка у крові 

новонародженого є значно нижчим за рахунок фракції γ-глобулінів, тоді як після 

вживання молозива їх рівень значно збільшується.  

Оліяр А.В. [156] дослідила морфологічні зміни тканинних структур 

селезінки та тимусу в поросят раннього постнатального онтогенезу та з’ясувала, 

що адаптивні зміни кількісного і якісного перетворення цих органів, упродовж 

перших трьох тижнів життя поросят, характеризується збільшенням відсотку 

лімфоїдної тканини. 

Дослідженнями, проведеними Н.М. Тішкіною [198] встановлено, що у 

лімфатичних вузлах поросят до народження лише формується повний комплекс 

морфологічних маркерів імунокомпетентності на тканинному і клітинному 

рівнях, тоді як функціональний їх розвиток починається після народження і 

триває до кінця молочного періоду. 

У пізньому плідному та ранньому неонатальному періодах відбувається 

збільшення абсолютної ваги тимусу, у тому числі і його кіркової зони, а у 

мозковій – зростає число тимічних тілець [119]. На момент народження коркова 
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зона тимусу займає близько 80 % від ваги всього органу і містить близько 95 % 

всіх тимоцитів, а у мозковому шарі тимусу виявляють поодинокі Т-лімфоцити та 

тільця Гассаля, кількість яких у поросят різко збільшується вже на другу добу 

життя, що автори пов’язують із реакцією імунної системи організму 

новонароджених на дію антигенів. Інволюція тимусу у поросят починається у 

період статевого дозрівання [185].  

У поросят однодобового віку кількість Т-лімфоцитів у тимусі становить 

близько 78 %, на 5 добу життя їх рівень зменшується до 55 % і на цьому рівні 

зберігається протягом 2 місяців. Також у тимусі новонароджених поросят 

містяться В-лімфоцити, але їх кількість не перевищує 4 % [156]. 

Одночасно з цим, у лімфатичних вузлах та селезінці створюється численна 

кількість лімфоїдних вузликів з осередками розмноження, що вказує на здатність 

організму реагувати на дію антигенів. Це підтверджується інтенсивним розвитком 

лімфоїдної тканини у мигдаликах, селезінці, пеєрових бляшках тощо. У 2-

тижневих поросят у багатьох лімфатичних вузлах з’являються вторинні фолікули. 

Починаючи з 3-4 тижня, у кістковому мозку виявляються плазматичні 

клітини [119]. 

Панікар І.І. [163] з’ясував, що у новонароджених поросят паренхіма 

селезінки, яка представлена червоною і білою пульпою, чітко не відмежована. 

Біла пульпа становить близько 7 % від паренхіми органу. За 7 діб життя маса 

органу збільшується майже у 3 рази, що призводить до зростання білої пульпи на 

16 %. Остання представлена осередками лімфоїдних клітин, у тому числі 

лімфоцитами, лімфобластами, ретикулоцитами та макрофагами, що вказує на 

активний розвиток імунної системи новонароджених поросят упродовж першого 

тижня життя. 

Слід зауважити, що новонароджені тварини упродовж перших діб життя 

мають несформовану імунну систему, що обумовлюється станом розвитку 

лімфоїдної тканини плоду та плацентарним бар’єром між свиноматкою та плодом. 

Оскільки плацента свині є дифузного, епітеліо-хоріального типу, вона не 

пропускає крізь себе макромолекули, у тому числі і антитіла. Це обумовлює 
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створення імунної рівноваги між ембріоном, чи плодом та материнським 

організмом [149].  

Формування імунної системи у плода відбувається у пізньому плідному 

періоді завдяки реалізації генетичних можливостей та наявності плацентарного 

бар’єру [172]. Центральні органи імунної системи у поросят формуються у кінці 

пренатального розвитку, а їх дозрівання відбувається вже після народження, 

безпосередньо за дії антигенного навантаження [119, 162], що узгоджується з 

рядом наукових робіт [42, 86, 196, 235], у яких було встановлено зростання 

кількості Т-лімфоцитів у поросят до 2-місячного віку. 

У наукових працях [76, 84, 95, 175, 234] вказується на незрілість імунної 

системи новонароджених поросят, що проявляється низьким рівнем показників 

бактерицидної та лізоцимної активностей сироватки крові.  

За повідомленнями Н.Д. Телешенко [195], ранній період розвитку поросят 

характеризується низькими показниками природної резистентності організму. За 

цих умов бактерицидна активність сироватки крові знаходиться у межах величин 

40,9±1,90 %, фагоцитарна активність нейтрофілів – 21,0±0,84 %, а фагоцитарний 

індекс – до 1,0±0,09 %.  

Це узгоджується з науковими працями О.Я. Юрківа [234], Р.Я. Іскри [76], 

О.М. Ковальчука [95], М.І. Рацького [175], які вказують на низький рівень 

фагоцитарної активності лейкоцитів та бактерицидної активності крові у 

неонатальних поросят відносно дорослих свиней. Згадані вище дослідники 

пояснюють це незрілістю органів кровотворення, які продукують у кров’яне 

русло молоді форми лейкоцитів, що мають низький рівень здатності до 

фагоцитозу. Перші два тижня життя у поросят характеризуються зменшенням 

кількості фагоцитуючих клітин, що пов’язане з формуванням колострального 

імунного захисту у новонароджених. На кінець першого місяця життя, 

відбувається збільшення цього показнику, що пов’язане з формуванням власної 

імунної системи.  

Результати досліджень В.В. Рудакова [178] вказують на поступове 

збільшення у крові поросят упродовж першого місяця життя кількості Т-
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лімфоцитів. Дослідник відзначає, що на кінець 2 місяця їх число в крові поросят 

досягає рівня дорослих свиней. Ці дані узгоджуються з дослідженнями інших 

авторів [179, 235, 244].  

Слід зазначити, що в крові новонароджених поросят рівень В-лімфоцитів у 

декілька раз нижчий за свиней 4-6-місячного віку, а вже через 4 тижні їх кількість 

збільшується вдвічі [42].  

За даними R. Pospisyl [304], у крові новонароджених поросят впродовж 

першої доби життя більше ніж на 50 % збільшується кількість лейкоцитів, 

переважно за рахунок Т-лімфоцитів.  

За повідомленнями ряду дослідників [16, 83] у крові поросят виявляють 

антитіла до народження, що свідчить про порушення плацентарного бар’єру 

антигенними структурами та контакт ще ненародженого організму з ними. Це 

узгоджується з результатами досліджень J.E. Butler et al. [244], згідно яких синтез 

перших імуноглобулінів можливий у плодів свиней з раннього плодового періоду.  

На думку Б.В. Криштофорової із співав. [119], автономізація розвитку і 

росту імунокомпетентних структур відбувається відповідно до генетичного 

потенціалу за рахунок плацентарного бар’єру і визначається їх здатністю 

реагувати на дію антигену, який потрапляє до організм одразу після народження. 

Таким антигеном дослідники вважають білки молозива. На їхню думку, останні 

активують імунокомпетентні органи новонароджених.  

Досліджуючи зміни в імунокомпетентних структурах неонатальних телят 

А.В. Жаров [64] з’ясував, що під дією білків молозива відбувається швидке 

заселення слизових оболонок та лімфатичних вузлів лімфоцитами, за рахунок 

чого відбувається зміна пренатальних лімфоїдних структур на компетентні. Це 

підтверджується гальмуванням становлення імунокомпетентних структур на 20-

30 діб за пізнього випоювання молозива. 

Узагальнюючі вищезазначене у підрозділі «Фізіологічні аспекти 

формування механізмів клітинного та гуморального імунітету поросят у ранньому 

онтогенезі» можна зробити такі висновки:  
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- на момент народження в організмі у поросят відбувається формування 

комплексу морфологічних маркерів імунокомпетентності на тканинному і 

клітинному рівнях, а після народження активується функціональний їх розвиток;   

- активність імунних компонентів у поросят впродовж перших тижнів 

життя має нисхідну динаміку, яка на кінець підсисного періоду змінюється на 

висхідну за рахунок активації та активізації компонентів власної імунної системи. 

Однак, у літературі не представлені дані щодо впливу препаратів з 

глюкозамінілмурамілпентапептиду у ланцюзі “мати-плід-новонароджений 

організм” на стан імунної системи системи новонароджених поросят.  

Існує обмежене число даних щодо стану показників неспецифічного 

імунного захисту у новонароджених поросят під час першого критичного періоду 

та їх фізіологічні зміни за дії імуномодулювальних препаратів. 

 

1.3. Фізіологічна роль молозива у формуванні колострального 

імунітету новонароджених cсавців  

Важливу роль у ранній період постнатального онтогенезу продуктивних 

ссавців відіграє молозиво. Основна його функція полягає у “запуску” 

імунологічних і трофічних механізмів адаптації новонароджених після переходу 

від внутрішньоутробного розвитку до розвитку в умовах навколишнього 

середовища [119, 146, 236]. 

Дослідження ряду авторів показують, що молозиво містить біологічні 

сполуки, які сприяють дозріванню еритроцитів і лейкоцитів та стимулюють їх 

диференціацію у новонароджених тварин [72, 140]. 

Поруч з цим, молозиво містить все, що потрібно молодому організму: 

білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, інші імунобіологічні 

речовини [44, 80, 81, 239]. Воно є основним джерелом імуноглобулінів, 

лактоферину, лізоциму та інших компонентів, що володіють захисними 

властивостями, а також функціонально активних лейкоцитів [242, 303].  

Перші дослідження впливу молозива свиноматок та його імунобіологічних 

компонентів на новонароджених поросят почали проводити ще у 60-х роках ХХ 
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століття. У цей же час науковці досліджували загальні імунобіологічні 

властивості молозива, не розглядаючи значимість певних класів імуноглобулінів 

та інших імунних білків [300].  

За даними Л.І. Подобєда [165], після народження поросята ссуть 

свиноматку через кожні 30-60 хв упродовж 3-5 хв, у результаті чого за один акт 

ссання поросята у добовому віці отримують приблизно 25-30 г молозива, на 3-5 

добу життя – до 40 г, а на 10 добу – до 50 г молока.  

Devillers N. еt al. [251] з’ясували, що кількість спожитого молозива 

поросятами тісно корелює з їх збереженістю. Зокрема, збереженість поросят, які 

вживали 450 г молозива на добу є вищою від поросят, які споживали по 250 г, а 

надходження молозива менше, ніж 160-175 г було недостатнім для їх 

енергетичних потреб, унаслідок чого тварини швидко худнули [135, 251, 305].  

Слід зазначити, що на резистентність новонароджених поросят впливає 

кратність прийому молозива, яка залежить від навколишнього середовища [259]. 

В.О. Головко із співав. [37] показали, що оптимальною для новонароджених 

поросят є температура 28-30оС, оскільки за таких умов кратність ссання складає 

не менше 22-28 разів, що дозволяє значно ефективніше забезпечити організм 

поросят колострумом. 

Одним з найважливіших імунобіологічних компонентів молозива є 

імуноглобуліни. Вони забезпечують новонароджених поросят пасивним імунним 

захистом [275, 298, 305]. Найбільша кількість імуноглобулінів міститься у 

молозиві, яке секретується одразу після опоросу. З часом їх кількість 

зменшується [231]. 

У своїй науковій праці P.E. Kruse [280] довів, що пасивний транспорт 

імуноглобулінів молозива є найважливішим способом передачі імунологічного 

захисту. Дослідник встановив, що упродовж перших 24-36 годин життя 

відбувається найактивніше поглинання імунних білків молозива.  

Після вживання молозива, колостральні імуноглобуліни з’являються у 

периферичній крові новонароджених уже через 2 години. Це відбувається за 
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рахунок селективної абсорбції антитіл крізь кишечник, що забезпечує у крові 

новонароджених високий рівень імуноглобулінів [243, 279]. 

Є окремі повідомлення про значно триваліший, упродовж 7-9 діб життя, 

процес всмоктування колостральних імуноглобулінів молозива крізь кишечник у 

поросят із низькою масою тіла після народження [238]. 

У молозиві імуноглобуліни представлені трьома основними класами: IgG, 

IgА та IgМ, які створюють місцевий імунний захист у травному тракті та 

забезпечують формування колострального імунітету [164, 210, 219, 243, 308].  

IgG є основним імуноглобуліном молозива і займає 80 % від загальної 

кількості колостральних антитіл [305, 308]. До молозива вони потрапляють лише з 

крові свиноматок, у результаті чого різниця між концентрацією IgG у сироватці 

крові та молозиві становить близько 36 %. Саме тому, збільшення кількості IgG в 

організмі свиноматок сприяє формуванню вищого колострального імунітету в 

поросят [258]. IgG бере участь в активації системи комплементу та забезпечує 

адгезію мікро- та макрофагів і NK-лімфоцитів з антигенами [31]. 

Максимальний рівень IgG у крові поросят виявляється через декілька 

годин після народження, значення якого забезпечується: кількістю спожитого 

молозива у перші години життя, концентрацією імуноглобулінів у молозиві та 

здатністю до їх всмоктування у кишечнику [279]. Ряд дослідників [231, 251, 277, 

280] стверджують, що концентрація імуноглобуліну IgG у поросят добового віку 

тісно корелює з кількістю цього глобуліну у молозиві та кількістю спожитого 

молозива упродовж перших 24 годин від народження. 

Quesnel H. [305] встановив, що концентрація IgG у сироватці крові поросят 

зростає впродовж перших 24 годин життя і досягає плато на 2 добу життя, а 

споживання молозива у наступному не призводить до зростання IgG у крові 

поросят, що вказує про втрату здатності кишечнику до його абсорбції. 

Hill I.R. and P. Porter [268] встановили, що бактерицидна активність 

молозива свиноматок залежить від IgM та IgG.  

Жуков А.П. із співавторами [65] визначили, що до вживання молозива у 

сироватці крові новонароджених поросят імуноглобуліни класу M вдвічі 
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переважають над IgG. Це пов’язано з недорозвинутою ланкою В-лімфоцитів, 

оскільки останні починають секретувати IgG тільки після перетворення у 

плазматичні клітини. На тлі цього, розвиток імунної відповіді у тварин 

починається з активації синтезу менш специфічних макромолекул IgM. 

Дослідження I.R. Hill [268] показали, що концентрація імуноглобулінів у 

молозиві є вищою за їх кількість у сироватці крові. Дослідник пояснює це 

синтезом імуноглобулінів IgA і IgМ безпосередньо у тканинах вимені, що 

підтверджується у науковій праці М.В. Торчука [203]. Так, лише близько 40 % 

IgA надходить у молозиво свиноматок з сироватки крові, завдяки чому через 

кілька діб лактації у молозиві свиноматок переважає фракція IgA [243]. 

Відомо, що IgA, особливо його секреторна форма, відіграє важливу роль у 

формуванні місцевого імунного захисту, оскільки він синтезується локально в 

слизових оболонках [238]. За наявності лізоциму, секреторний IgA проявляє 

бактерицидні властивості [268].  

Захисні властивості імуноглобулінів у травному каналі новонароджених 

проявляються лише упродовж перших 2-3 тижнів життя, що пов’язано з 

відсутністю вільної хлористоводневої кислоти у шлунку і, відповідно, відсутністю 

протеолізу білкових імунних молекул. У цей же час у шлунку поросят 

виявляється високий рівень інгібітору трипсину. Ці механізми забезпечують 

надходження до кишечнику материнських антитіл у незмінному нативному 

вигляді [136]. На думку автора, зниження рівня абсорбції імунних білків 

пов’язане не тільки із морфо-функціональною зміною кишечнику, а й з початком 

протеолізу білкових молекул. 

Окрім імуноглобулінів, в молозиві містяться інші білкові молекули, які 

проявляють імунологічну активність. До них відносять фермент муромідазу, білок 

лактоферин та CD14, рецептор TLR, тощо. Усі ці компоненти молозива 

проявляють літичні або статичні властивості по відношенню до антигенів [279]. 

Одним з основних імунобіологічних компонентів у молозиві, поряд з 

імуноглобулінами, є лізоцим. Це фермент N-ацетилмурамідаза, що каталізує 

розщеплення пептидогліканових доменів клітинної стінки бактерій у місці зв’язку 
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“p1-4” між N-ацетилмурамовою кислотою та N-ацетилглюкозаміном, що дозволяє 

лізувати чутливі грампозитивні бактерії.  

Уперше лізоцим виявив у носовому слизі і описав A. Fleming у 1922 

році [257], після чого властивості цього ферменту всебічно досліджували на 

рослинах, тваринах, мікроорганізмах [302, 327]. 

У молозиві лізоцим знаходиться у вигляді вільного розчиненого білка, або 

у лізосомах лейкоцитів [285], але деякі дослідники [253, 316] заперечують цей 

факт. Інші науковці, навпаки, підтверджують наявність лізоциму шляхом 

виділення його з молока та молозива [302]. Таку суперечливість результатів може 

бути пояснено тим, що концентрація лізоциму у молоці корів є досить низька, а за 

певних умов чи періоду року, може взагалі бути нижче межі чутливості 

аналітичних методів [241, 316]. 

За повідомленням F. Schulze and G. Müller [313], кількість лізоциму в 

молозиві швидко зменшується впродовж 48 годин лактації, а вже на 30 добу після 

опоросу мурамідаза не виявляється у секреті молочних залоз.  

Розглядаючи лізоцим у рамках формування місцевого захисту, особливо на 

слизовій оболонці кишечнику у новонароджених поросят, слід зазначити, що N-

ацетілмурамідаза посилює ступінь бактерицидної активності IgM та активує 

бактерицидні властивості IgА, оскільки останній за відсутності лізоциму не є 

активним [286].  

Отже, лізоцим відіграє важливу роль у формування колострального 

імунітету на місцевому та загальному рівні, а збільшення його кількості у 

молозиві свиноматок позитивно впливає на стан неспецифічного захисту поросят 

за відсутності хлороводневого бар’єру травного каналу.  

Молозиво свиноматок містить близько 3 млн лейкоцитів у 1 мл, 80 % з 

яких є імунокомпетентними. Останні представлені лімфоцитами, мікро- та 

макрофагами, які здатні проникати з кишечника у кров’яне русло, забезпечуючи 

захист організму на місцевому та загальному рівнях [279].  

Близько 70 % всіх клітин імунної системи новонароджених телят та 

поросят є частиною травного тракту у вигляді “кишково-асоційованої лімфоїдної 
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тканини” [287]. Слід зазначити, що лише імунні клітини матері можуть потрапити 

до організму поросят і вступити до захисту [122, 123]. 

На думку Р.П. Маслянка та Д.М. Лемківського [139], імунні клітини здатні 

мігрувати організмом, у результаті чого імунокомпетентні клітини надходять із 

циркуляторного русла крові матері у молозиво, а з ним потрапляють у організм до 

новонародженого, забезпечуючи його імунним захистом від антигенів, з якими 

контактував організм матері.  

За даними ряду науковців [87, 158], кількість лейкоцитів у молочній залозі 

та, відповідно, молозиві, збільшується у період опоросу і в перші години лактації 

швидко знижується. Після ссання молозива у крові новонароджених поросят у 

1,5-2 рази збільшується кількість лейкоцитів, переважно за рахунок лімфоцитів. 

Це узгоджується з результатами Л.П. Корякіної [115, 116], яка, 

досліджуючи клітинний склад молозива у корів, з’ясувала, що найбільша 

концентрація імунних клітин у молозиві виявляється у перші години лактації, а 

вже на другу добу після отелення клітинний склад секрету молочних залоз значно 

зменшується. Також було встановлено, що серед всіх клітинних компонентів 

молозива близько 60 % займають лімфоцити, відсоток яких із часом збільшується.  

Яблонський В.А. та М.М. Желавський [236] дослідили стан фагоцитуючих 

лейкоцитів молозива корів, у результаті чого встановили, що лімфоцити та 

мікрофаги перших порцій молозива мають найвищу міграційну здатність та 

цитохімічну реактивність бактерицидних систем. 

Молозиво, на кінець першого тижня лактації, за своїм білковим складом 

наближається до молока, у результаті чого втрачає свої імунобіологічні 

властивості та не має змоги в подальшому забезпечувати неспецифічний імунний 

захист неонатальних поросят [187]. 

Враховуючи вищезазначене у підрозділі «Формування колострального 

імунітету та природної резистентності поросят» можна зробити такі узагальнюючі 

висновки:  

- молозиво характеризується високими імунобіологічними властивостями, 

рівень яких зменшується упродовж перших годин лактації, тому надзвичайно 
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важливим у формуванні неспецифічного імунітету є споживання 

новонародженими поросятами молозива у перші години життя;  

- зменшення рівня імуноглобулінів у молозиві, зниження секреції молозива 

або кількості його споживання новонародженими поросятами може 

спричинювати порушення формування і, як наслідок, утворення клітинного та 

гуморального імунітету з низькою імунобіологічною активністю, що призводить 

до відставань поросят у рості та розвитку; 

- молозиво для новонароджених є основним джерелом, яке не лише 

задовольняє усі енергетичні потреби організму, а й забезпечує їх набором 

імунобіологічних компонентів, специфічних до антигенних структур екзогенного 

походження, з якими контактував організм їх матері. 

Однак, у літературі не представлені дані щодо впливу препаратів з 

глюкозамінілмурамілпентапептиду на імунобіологічні показники молозива 

свиноматок.  

Залишаються не розкритими механізми дії імунотропних речовин на 

імунологічні показники молозива свиноматок і на становлення механізмів 

природної резистентності та опірної здатності новонароджених поросят.  

 

1.4. Фізіологічні процеси постнатального розвитку ссавців за дії 

імунотропних препаратів  

Дослідженню імунобіологічного стану народжених тварин присвячено 

багато наукових праць [46, 179, 210, 213, 279], у результаті чого дослідники 

виділяють певні періоди розвитку, які є критичними у постнатальному онтогенезі, 

і пов’язують їх з розвитком імунодефіцитів.  

Досліджуючи критичні періоди розвитку поросят та фактори, які 

провокують розвиток імунодефіцитних станів, А.Г. Хмилов [213] визначив рівень 

кортизолу у крові здорових поросят упродовж 7 місяців життя. Отримані 

результати показали, що у поросят 1-3-добового віку рівень цього гормону був 

найвищим, і становив 55,8–78,2 нмоль/л, на кінець першого тижня життя його 

концентрація знижувалась до 34,15-46,00 нмоль/л, а найменший рівень гормону 
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реєструвався у поросят 25-добового віку та у свиней 2- і 3-місячного віку – 19,9-

30,6 нмоль/л, що свідчить про перебування поросят упродовж перших 2-х тижнів 

життя в стані постійного стресу, який виникає у тварин на тлі їх народження, що 

супроводжується зміною навколишнього середовища, активацією процесів 

адаптації до зовнішнього середовища, тощо. Автор також відмічав збільшення 

рівню кортизолу у поросят 1-, 5- і 6-місячного віку, що в першому випадку він 

пов’язує з розвитком стресу в наслідок відлучення та зміною типу годівлі, а в 

більш старшому віці дією кормових токсинів та патогенних мікроорганізмів.  

Вікові імунодефіцити, в основному, виявляються у молодняка свиней в 

неонатальний період та після відлучення від свиноматки [329]. Перший 

імунодефіцитний стан може розвиватись у поросят за відсутності або 

недостатнього споживання молозива у перші доби життя [231, 250], після 

порушення механізмів всмоктування у кишечнику, або за низького рівня 

імунобіологічних компонентів молозива, на тлі стресу, який переносить організм 

після народження [20, 46, 213, 248, 288, 309]. У цей же час поросята є найбільш 

чутливими до впливу навколишнього середовища, що підтверджує у своїй 

науковій праці М. Найденский [153]. Аналізуючи причини загибелі поросят від 

народження до 5-місячного віку, науковець з’ясував, що загибель поросят на 1-у 

добу після народження становить 13,5 %, у тому числі мертвонароджених, 3 % – 

на 2-3-у добу, 1,9 % - на 4-у добу, згодом загибель поросят поступово 

зменшується до 0,02 % за період з 4 по 22 тиждень після народження. 

Подобєд Л.І. [165] вказує на те, що поросята, які не отримують молозива у 

перші 4-6 годин після народження, гинуть упродовж перших діб життя. На його 

думку, це пов’язано з різкою зміною концентрації імуноглобулінів у молозиві, яка 

характеризується зниженням рівня імунних білків у молозиві на 50 % через 4-6 

годин після народження першого поросяти. Ці дані узгоджуються з результатами 

досліджень І.І. Панікара [160], який з’ясував, що основними механізмами 

імунного захисту поросяти є колостральні імуноглобуліни двох основних класів – 

IgG і IgA. У зв’язку з цим, дослідник виділяє два критичні періоди впродовж 

першого місяця життя: перша доба, коли новонароджені повинні отримувати 
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колостральні антитіла, та кінець першого тижня життя, коли концентрація 

колостральних антитіл у крові неонатальних поросят досягає найменшої 

концентрації.  

Упродовж 2-3 тижня від народження виділяють другий критичний період 

новонародженості, який пов’язують зі зниженням рівня колостральних захисних 

компонентів, в основному, за рахунок імуноглобулінів, на тлі несформованої 

власної імунної системи [46, 86, 280].  

Наступний критичний період, пов’язаний з імунодефіцитним станом 

організму поросят, виявляють після відлучення від свиноматок. У цей час 

відбувається різка зміна типу годівлі – перехід від молочного на концентратний 

корм. На тлі розвитку кормового стресу у поросят відзначаються розлади функції 

печінки [60], виснажуються механізми імунного захисту, результатом чого є 

порушення синтезу секреторних імуноглобулінів та зниження активності 

фагоцитуючих клітин [46, 86, 280]. 

Розвиток недостатності імунної системи у ссавців спричинює необхідність 

пошуку комплексу заходів, які б допомогли запобігти виникненню патології за 

таких умов. Одним з таких засобів є використання препаратів, які безпосередньо 

чи опосередковано мають вплив переважно на механізми імунної системи 

організму, або селективно, на певні її компоненти. На тлі цього виділяють три 

групи імунотропних препаратів – імуностимулятори, імуносупресанти та 

імуномодулятори.  

Імуномодулятори – це препарати, які у терапевтичних дозах відновлюють 

функції імунної системи. Саме тому, імунологічний ефект імуномодулювальних 

речовин залежить від початкового стану імунітету організму: ці речовини 

знижують підвищені і, навпаки, підвищують знижені показники імунітету. У свою 

чергу імуностимулятори підсилюють імунні реакції, доводячи знижені показники 

до нормальних значень, а імуносупресанти, навпаки, пригнічують імунну 

відповідь організму [75, 212]. 

Відповідно до класифікації, запропонованої J.W. Hadden [264], принцип 

якої зберігається і на теперішній час, виділяють 7 основних груп речовин, які 
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володіють імунотропними властивостями – мікробіальні, тимічні, кістково-

мозкові, цитокінні, нуклеотидні, рослинні та хімічні. Кожна з груп поділяється на 

органічні і хімічні, окрім останньої, яка поділяється на високо- та 

низькомолекулярні речовини.  

Їх суть базується на основних принципах функціонування імунної системи, 

головними активаторами якої в організмі ссавців є сторонні органічні речовини 

білкової природи, відповідно, препарати на цій основі відносять до групи 

екзогенних речовин. Розвиток імунної відповіді відбувається за рахунок 

чисельних імунорегуляторних речовин, використання яких також впливає на 

імунну відповідь. Препарати на базі цих речовин відносять до групи 

ендогенних [212, 264].  

Досліджуючи дію різних клітинних компонентів, було встановлено, що 

найбільш вираженим імуномодулювальним ефектом володіє мурамілдипептид – 

мінімальний компонент пептидоглікану стінки бактерій. Препарати на його основі 

відносяться до імуномодуляторів третього покоління [79]. Мурамілдипептид 

знаходиться у складі пептидоглікану всіх відомих грампозитивних і 

грамнегативних бактерій. Основне призначення таких препаратів – відновлення 

гемо-, лейкопоезу та імунітету [194]. 

Широкого розповсюдження ці препарати знайшли у медицині. У вигляді 

гідролізату клітинної стінки лактобактерій, їх використовують для корекції 

резистентності організму та імунної системи у пацієнтів з опіками, онкологічними 

захворюваннями та хворобах органів дихання [145, 152, 263].  

Використання цих препаратів призводить до посилення гемопоезу, з 

особливо вираженим впливом на синтез лейкоцитів. За дії мурамілдипептиду 

виявляється активація фагоцитуючих клітин, нормалізується кількість лімфоцитів, 

посилення синтезу цитокінів, тощо [67, 228].  

Отже, для корекції стану імунної системи ссавців в імуносупресивні 

періоди розвитку організму необхідно використовувати імунотропні препарати, 

які безпосередньо або опосередковано впливають на механізми резистентності та 
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дозволяють забезпечити їх оптимально високий рівень, і, таким чином, знизити 

ризик виникнення інфекційних захворювань у тварин. 

Попередженню розвитку імунодефіцитного стану у новонароджених 

тварин перших діб життя було присвячено багато наукових праць [19, 22, 77, 117], 

в яких автори використовували імунотропні, пробіотичні та препарати на основі 

біологічно активних речовин.  

Ряд досліджень, присвячених вивченню стану обмінних процесів та 

імунобіологічних механізмів у новонароджених тварин та їх корекції, показують, 

що значно ефективнішим є використання корегуючих речовин у комплексі “мати-

плід-новонароджений організм”, оскільки останній доцільно розглядати як одну 

систему, компоненти якої тісно пов’язані між собою, а функціональні зміни 

кожного з компонентів відображаються на інших [68, 77, 169, 208].  

У наукових працях [20, 77, 238, 240] з’ясовується вплив на імунну систему 

новонароджених опосередковано, через молозиво матері, стимулюючи імунітет 

свиноматок. У більшості випадків це речовини, які вводять в організм маток з 

кормом або парентерально. Так, у своїй роботі В.В. Костюк та Н.Г. Сорокіна [117] 

використовували пробіотичний препарат “Бактонорм”, який згодовували у 

поєднанні з біологічно активною сполукою германію телятам з моменту 

народження, що сприяло підвищенню клітинних факторів імунного захисту та 

попереджувало розвиток неонатальних розладів шлунково-кишкового тракту на 7 

добу життя.  

Бучко О. [19, 22] у своїх наукових працях з корекції адаптаційної здатності 

організму свиноматок та отриманих від них поросят використовувала аскорбінову 

кислоту. Згодовуючи її за 10-ть діб до опоросу свиноматкам дослідниця досягла 

підвищення стресостійкості новонароджених поросят у критичні періоди 

неонатального розвитку.  

Схожий експеримент був проведений Р.Я. Іскрою [77]. Згодовуючи за 

тиждень до опоросу свиноматкам неорганічні сполуки хрому, дисертантка 

визначила зміни показників антиоксидантного захисту у критичні періоди 

розвитку поросят, що сприяло інгібуванню прооксидантних процесів у їх 
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організмі. Це узгоджується з результатами наукових праць F. Bayner [240] і 

А.Ф. Дмитриева [50], де науковці відображають вплив антиоксидантів на 

попередження розвитку стресу та імуносупресії у поросят, на тлі чого 

встановлюють збільшення продуктивності тварин.  

Використання імунотропних речовин у ланцюзі “мати-плід-

новонароджений” призводить не лише до поліпшення показників природної 

резистентності поросят та їх матерів, а й покращує їх продуктивні показники 

шляхом збільшення збереженості молодняку, підвищення середньодобових 

приростів та зниження біологічних затрат на процеси адаптації та 

імунореактивності [10, 52, 153, 223].  

Позитивний вплив на імунну систему поросят за дії ехінацеї пурпурової у 

ланцюзі мати-новонароджений відзначає у своїй науковій праці М. Колесник із 

співав. [110]. Ними було встановлено підвищення показників імунітету у поросят, 

що відбувалось за рахунок надходження до їх організму біологічно активних 

речовин із молоком та молозивом матері. 

Також кормові добавки використовують для корекції імуносупресивного 

стану у поросят після відлучення. Цьому питанню присвячена наукова праця 

Л.М. Степченко із співав. [191], де вони на 3-5-у добу після народження почали 

згодовувати поросятам кормову біологічно-активну добавку “Теравіт” на основі 

торфу. У результаті чого збільшилась збереженість поросят та підвищилась їх 

маса у підсисний період, на тлі чого знизився вплив стресу на їх організм після 

відлучення від свиноматок. Такі зміни науковці пов’язують із активізацією 

процесів гемопоезу на тлі зменшенням функціонального навантаження на печінку 

імуносупресивних сполук, які утворюються в кишечнику під час стресу за 

рахунок їх абсорбції.  

Інші дослідники [29, 45, 180, 232] використовують препарати для 

парентерального введення, які застосовують поросятам у перші доби життя, 

намагаючись вплинути вже на критичні періоди, які можуть виникати у 

постнатальному онтогенезі. Однією з найрозповсюджених груп речовин, які 

використовують з цією метою, є тканинні препарати [177, 206].  
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Досліджуючи тканинний препарат “Тималін”, Н. Салига із 

співавторами [180] встановили, що біологічно активні речовини, які містяться у 

тканинах тимусу, дозволяють стимулювати Т- клітинну ланку імунітету поросят. 

Значно вираженіший ефект науковці відзначали після їх застосуванні поросятам у 

20-добовому віці. 

Позитивний вплив біогенних речовин на імунну систему свиней відзначала 

у своїй праці і Н.С. Щербакова [232]. Після застосування тканинного препарату 

дослідниця встановила посилення гемопоезу, яке позначилось вірогідним 

збільшенням у крові поросят кількості еритроцитів, Т- і В-лімфоцитів та 

зростанням фагоцитарної активності лейкоцитів. 

Слід відзначити, що стимулювати клітинний імунітет у новонароджених 

поросят можна і за допомогою жиророзчинних вітамінів та інтерферону, про що 

вказує наукова праця О.І. Віщура та Ю.Ф. Ушкової [29]. У своїй праці науковці 

відзначають реорганізацію рецепторної частини мембрани лімфоцитів, що 

призводить до зміцнення експресії рецепторів плазмолеми. Це узгоджується з 

даними В.Г. Єфімова із співав. [62], де вони підкреслюють значення вітамінного 

живлення для свиней.  

У своїй науковій праці В. Гришко [45] застосовував поросятам 1-3-

добового віку поєднання тканинних препаратів із тимусу та кісткового мозку, у 

результаті чого виявлялось зростання на 5 добу життя у сироватці крові  тварин 

бактерицидної та лізоцимної активностей.  

Дослідження показали, що посилення імунної системи у поросят можливо і 

за використання ін’єкційного розчину свинячих імуноглобулінів. Їх 

парентеральна ін’єкція за тиждень до відлучення стимулює рівень неспецифічної 

резистентності поросят шляхом активації факторів [61].  

Також позитивний вплив на стан природної резистентності поросят у 

критичні періоди показало використання препаратів органічних кислот [153], що 

підтверджується збільшенням життєздатності та продуктивності тварин на тлі 

зменшення загибелі поросят у 2,5-3 рази.  
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Єфімов В.Г. і В.М. Ракитянський [58], досліджуючи дію гумату натрію у 

поєднанні з бурштиновою кислотою і мікроелементами, виявляли в 

післявідлучний період у поросят збільшення у крові Т-лімфоцитів. Таку дію 

кормової добавки науковці пояснюють властивістю бурштинової кислоти 

активувати оксигенацію фагоцитуючих клітин, що сприяє їх проліферації. Подібні 

результати були отримані після дослідження впливу кормової добавки з торфу на 

показники імунітету у поросят після відлучення [63, 289]. Науковці відмічають 

посилення диференціації Т- і В-лімфоцитів на тлі збільшенням кількості 

еритроцитів і зменшенням лімфоцитарного індексу. 

Враховуючи вищезазначене у підрозділі «Постнатальна адаптація ссавців 

на тлі дії імунотропних препаратів», можна зробити такі узагальнюючі висновки: 

- основою критичних періодів розвитку поросят упродовж підсисного 

періоду є імунодефіцитні стани, які обумовлені зниженням рівня природної 

резистентності та підвищенням сприйнятливості тварин до навколишніх 

патогенів, що сприяє загибелі поросят у перші доби життя; 

- для попередження виникнення імуносупресії у поросят ефективним є 

використання імунотропних речовин у системі “мати-молозиво-новонароджений 

організм”, які цілеспрямовано системно або селективно впливають на захисні 

механізми як матері, так і плоду, мінімізуючи ризик розвитку імунодефіцитного 

стану новонародженості або, у разі виникнення, зменшуючи його ступінь, 

посилюючи опірну здатність поросят упродовж постнатального онтогенезу. 

Однак у літературі не виявлено даних стосовно використання 

імуномодулювальних препаратів на основі глюкозамінілмураміл-пентапептиду 

для корекції кількісних і функціональних параметрів основних ланок імунної 

системи поросят з метою профілактики розвитку вікових імунодефіцитів 

протягом неонатального періоду. 

Мало даних стосовно використання імуномодулювальних речовин у 

біологічному ланцюзі “мати-молозиво-новонароджений організм” для корекції 

функціонування механізмів імунної системи у свиноматок та поросят раннього 

постнатального онтогенезу. 
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Не розкрито дію імунотропних речовин, на основі пептидогліканів, на 

формування механізмів імунного захисту неонатальних поросят під час 

критичних періодів постнатального онтогенезу. 

 

Узагальнення до огляду літератури  

Природна резистентність свиней забезпечується рядом клітинних та 

гуморальних механізмів, які тісно пов’язані між собою. Всі вони є динамічними 

показниками, які визначаються як генетичними особливостями організму свиней, 

так і адаптаційними змінами на дію різних антропогенних та природних чинників.  

Особливо чутливими до змін навколишнього середовища є поросні 

свиноматки, оскільки період вагітності обумовлює зниження рівня механізмів їх 

імунного захисту як на загальному, так і на місцевому рівні, що впливає на 

фізіологічні реакції пристосування як їх організму, так і новонародженого 

молодняку, і корелює з рівнем збереженості і продуктивності тварин. 

Поряд з цим, новонароджені поросята, завдяки ряду біологічних 

особливостей, упродовж неонатального періоду життя схильні до розвитку 

імунодефіцитних станів, які сприяють виникненню захворювань інфекційної 

етіології та економічними втратами.  

Завдяки визначенню механізмів розвитку неонатальної патології у поросят 

та особливостей діяльності імунної системи свиноматок широкого 

розповсюдження набуло використання імунотропних речовин. Їх використовують 

за різноманітними схемами як свиноматкам у період поросності, так і 

безпосередньо новонародженим поросятам. Останній варіант застосування не дає 

змоги вплинути на імунодефіцит періоду новонародженості, тому більш 

ефективною є корекція механізмів природної резистентності поросят 

опосередковано, через організм матері. Імунобіологічні механізми природної 

резистентності свиноматок знаходяться у тісному контакті і, завдяки факторам 

гуморальних і клітинних механізмів захисту організму, забезпечують 

імунотолерантність відносно антигенів плодів. Тому активний імуносупресуючий 
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чи імуностимулюючий вплив на механізми резистентності свиноматок може 

призвести до порушень розвитку плодів або до їх відторгнення.  

Зважаючи на це, для попередження розвитку імунодефіцитних станів та 

корекції механізмів імунного захисту як новонароджених, так і їх матерів, 

необхідно використовувати препарати, які володіють імуномодулювальними 

властивостями. Їх використання не викликає дисбалансу в імунній системі “мати-

молозиво-новонароджений” і забезпечує хоч і менше виражений, але більш 

ефективний вплив на їх організм. Однак, у літературі не виявлено даних щодо 

стану показників природної резистентності свиноматок упродовж другої 

половини поросності, рівня імунобіологічних показників молозива та кількісних і 

функціональних параметрів основних ланок імунної системи поросят на тлі 

вікових імунодефіцитів, що виникають протягом неонатального періоду, за 

опосередкованої дії імунотропних препаратів на основі пептидогліканів у 

біологічному ланцюзі “мати-молозиво-новонароджений”. 

Враховуючи вищевказане, метою нашої роботи було визначити 

особливості формування вродженого імунітету поросят у ранній постнатальний 

період онтогенезу за корекції препаратом “Імунолак”. 

Проведення досліджень крові поросних свиноматок та неонатальних 

поросят за морфо-біохімічними показниками, а також за клітинними і 

гуморальними імунологічними факторами та дослідження якісних показників 

молозива свиноматок, за дії препарату “Імунолак”, значно поглибить дані питання 

і наукові уявлення про фізіологічний стан показників природної резистентності 

поросних свиноматок, імунобіологічні властивості молозива свиней та їх роль у 

формуванні механізмів імунного захисту поросят впродовж раннього 

постнатального онтогенезу.  
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методика та схема досліджень 

Робота виконана упродовж 2010 – 2017 років на кафедрі фізіології та 

біохімії сільськогосподарських тварин і у НДЦ біобезпеки та екологічного 

контролю ресурсів агропромислового комплексу Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету (ДДАЕУ). Експериментальні досліди 

проведені на базі ПрАТ “Агро-Союз” с. Майське Синельниківського району 

Дніпропетровської області, відповідно до концепції 3R згідно з загальними 

принципами експериментів на тваринах, які ухвалені на Першому національному 

конгресі з біоетики та узгоджені з Законом України “Про захист тварин від 

жорстокого поводження” [89, 112]. 

Для проведення досліджень за принципом пар-аналогів з урахуванням 

терміну поросності, маси тіла та віку були сформовані дослідна (Д) та контрольна 

(К) групи свиноматок помісей порід велика біла та ландрас. Кожна група 

нараховувала по 10 тварин з середньою масою тіла 210 кг.  

Свиноматкам на 100 добу поросності проводили планові обробки: щеплення 

проти антигенів E. сoli та β-токсину C. рerfringens типу С вакциною “Літергард 

ЛТ-С” (Pfizer Animal Health, США) та дегельмінтизація препаратом “Дектомакс ” 

(Pfizer Animal Health, США).  

За сім діб до опоросу свиноматок переводили із загального залу для 

поросних маток у зал для опоросу, де кожна тварина поміщалась у індивідуальну 

клітку. Годівля тварин відбувалась згідно технологічної схеми господарства за 

збалансованим раціоном.  

Дослідження проводилися за схемою, наведеною на рис. 2.1. Свиноматкам 

дослідної групи на 60, 75 та 90 добу поросності вводили препарат “Імунолак” у 

дозі 0,05 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла, а тваринам контрольної групи – 

0,9 % ізотонічний розчин натрію хлориду. Ін’єкції виконували внутрішньом’язово 

в ділянку, розташовану в 50-75 мм позаду основи вуха. 
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“Імунолак” – імуномодулюючий препарат мурамілпептидного ряду, діючою 

речовиною якого є продукт ферментативного гідролізу клітинної стінки (ФГКС) 

Lactobacillus Delbrueckii – глюкозамінілмурамілпентапептид (ГМПП), що 

відноситься до групи пептидогліканів біологічної природи (ТУ У 21.1-00493675-

006:2013). 

 

Рис. 2.1. Схема проведення досліджень 

 

Зразки крові у свиноматок відбирали до вранішньої годівлі шляхом пункції 

орбітального синуса на 60, 75, 90 та 105 добу поросності. Молозиво відбирали 

здоюванням за 1-2 години до опоросу та після опоросу на 3, 6, 12, 18, 24 та 36 

години лактації.  

Внутрішньом'язова ін’єкція препарату 

“Імунолак” у дозі 0,05 мг/кг маси тіла тварин
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Відбір зразків молозива за 1-2 години до опоросу та після опоросу на 3, 6, 12, 18, 24 та 

36 години лактації для біохімічних та імунологічних досліджень
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Кров відбирали від поросят, народжених від свиноматок дослідної (Д) та 

контрольної (К) груп, по 10 проб з кожної групи, шляхом пункції передньої 

порожнистої вени до вживання молозива, а також через 4 години після 

народження та на 3, 7, 14 і 23 доби життя. 

Усім поросятам після народження видаляли ікла. Планову ін’єкцію 

препарату Феруму – “Біоферон” (Pharmacosmos, Данія) у дозі 1 мл/тварину та 

кастрацію кнурців проводили на 4 добу життя.  

Клітки з поросятами були обладнані ніпелевими поїлками, доріжками з 

підігрівом та інфрачервоними лампами. На 3-4 добу життя для поросят у клітки 

підсипали престартовий комбікорм, а вже з 5 доби життя в клітки поміщали 

годівниці з престартовим комбікормом. Відлучення поросят від свиноматок 

відбувалось на 23 добу життя. 

Всіх поросят за час досліду зважували двічі – одразу після народження на 

вагах Vibra SJ-12KCE фірми Shinko Denshi Co., Ltd. (Япония), та на 23 добу 

життя, після закінчення експерименту на вагах 4BDU-300Х-С фірми “Axis” 

(Україна).  

Кров від тварин стабілізували 5 % розчином ЕДТА. Для отримання 

сироватки кров відбирали окремо без антикоагулянту, після чого поміщали у 

термостат (t = 370С) на 2-3 години для відокремлення сироватки. 

Для досліджень молозива прозору сироватку отримували шляхом сепарації 

жиру та осадження білка казеїну [70]. Для цього зразки молозива центрифугували 

при 2700 об./хв упродовж 60 хв, після чого пробірки з молозивом поміщали у 

морозильну камеру на 15-20 хв для застигання жиру. Останній обережно 

відокремлювали і видаляли шпателем. Знежирене молозиво розводили у 5 разів 

ізотонічним розчином натрію хлориду і прогрівали у термостаті при t = 37 0С 15 -

20 хв. Осадження казеїну проводили шляхом додавання по краплям 10 % розчину 

льодяної оцтової кислоти, доводячи рН середовища до 4,6. Отриманий фільтрат 

використовували для дослідження бактерицидної та лізоцимної активностей, а 

також визначення рівня загальних імуноглобулінів та окремих їх фракцій. 

Розведення сироватки молозива враховували під час проведення розрахунків. 
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У крові за допомогою автоматичного гематологічного аналізатору “PCE-90 

VET” (виробництво США) визначали кількість еритроцитів і лейкоцитів, рівень 

гемоглобіну, гематокритний показник та еритроцитарні індекси. 

Співвідношення різних форм лейкоцитів визначали у мазках крові, 

пофарбованих за Романовським-Гімза шляхом підрахунку 200 клітин [32]. 

Уміст загального білка у сироватці крові визначали методом Кінгслея-

Вейксельбаума (біуретова реакція) [82]. Білкові фракції крові (альбуміни, α-1, α-2, 

β- і γ- глобуліни) визначали нефелометричним методом [93].  

Бактерицидну активність сироватки крові і молозива визначали 

фотонефелометричним методом шляхом оцінювання пригнічення росту тест-

культури E. сoli на м’ясо-пептонному бульйоні за методом Мішелю і Трефферс 

(1956) у модифікації В. Я. Саруханова із співав. [181]. 

Активність лізоциму у сироватки крові та молозиві свиноматок визначали з 

добовою тест-культурою Micrococcus lisodeicticus, яку вирощували на скошеному 

агарі за методом І.Ф. Храбустовського із співав. [214] за методикою, описаною 

Є.С. Вороніним із співав. [32].  

Кількість циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові визначали 

методом ПЕГ-тесту (Гриневич Ю.А., 1988), суть якого полягає у селективній 

преципітації комплексу антиген-антитіло у 3,75 % поліетиленгліколю (ПЕГ – 6000 

од.) [71]. 

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

індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ) визначали у стабілізованій розчином ЕДТА 

крові з тест-культурою Staphylococcus aureus за методикою, описаною 

І.П. Кондрахіним із спіав. [93]. 

Функціональну активність нейтрофілів визначали за допомогою виявлення 

їх форм з активованим киснезалежним механізмом бактерицидної активності, 

здатних утворювати нерозчинні гранули формазану при відновленні нітросинього 

тетразолію (НСТ) [222]. 

Виділення лімфоцитарної фракції лейкоцитів для подальшого дослідження 

у реакціях розеткоутворення проводили з використанням фікол-верографінового 
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розчину з градієнтом щільності 1,077-1,078 [32]. Для цього у центрифужну 

пробірку наливали 3 мл градієнтного розчину і 6 мл крові, попередньо розведеної 

фосфатним буферним розчином (рН середовища 7,2) з розрахунку 1 частина крові 

і 2 частини буферу. Розведену кров обережно, за допомогою піпетки, 

нашаровували на градієнт щільності щоб верхня і нижня фази не перемішувались. 

Пробірки центрифугували 45 хв при 400g (1800 обертів за хвилину). Верхній шар 

рідини (2/3) над інтерфазою обережно видаляли механічним дозатором. Останню 

1/3 верхнього шару з інтерфазою (суспензією лімфоцитів) обережно відбирали і 

поміщали у іншу конусну центрифужну пробірку, в яку попередньо внесли 1-2 мл 

фосфатного буферного розчину. Об’єм у пробірці доводили фосфатним буфером 

до 10 мл. Пробірку обережно перемішували обертальними рухами і 

центрифугували 10 хв при 1500 об/хв. Надосадову рідину видаляли з пробірки, 

залишаючи 1 мл рідини з осадом. Знову вносили по 7 мл фосфатного буферу, 

обережно ресуспендували осад лімфоцитів і знову центрифугували 10 хв при 1500 

об/хв. Вищезазначену маніпуляцію відмивання лейкоцитів повторювали двічі. 

Після останнього відмивання в пробірці залишали по 0,5 мл фосфатного буферу з 

осадом, який використовували для визначення різних класів лімфоцитів.  

Кількість життєздатних лімфоцитів визначали шляхом фарбування їх 0,1 % 

розчинами еозину та трипанового синього [32], при цьому кількість загиблих 

клітин не перевищувала 5 %. 

Визначення загальної кількості Т-лімфоцитів, у тому числі 

теофілінрезистентних (Т-хелперів) і теофілінчутливих (Т-супресорів), проводили 

у реакції спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана за Jondal et al. 

(1972), описаною Є.С. Вороніним із співав. [32].  

Кількість В- і NK-лімфоцитів визначали у реакції спонтанного 

розеткоутворення з еритроцитами, на поверхні яких адсорбовані моноклональні 

антитіла проти клітинних рецепторів лімфоцитів CD 22 (В-лімфоцити) та CD 16 

(NK-лімфоцити) виробництва НПЛ “Гранум” (м. Харків). Кількість 0-лімфоцитів 

визначали шляхом віднімання від загальної кількості лімфоцитів суми Т-, В- і NK-

лімфоцитів. 
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Субпопуляції лімфоцитів диференціювали за щільністю рецепторів на їх 

плазмолемі. Так, клітини, які приєднали до себе від 3 до 4 еритроцитів, мають 

низьку щільність рецепторів (низькоавідні клітини), якщо приєднано від 5 до 9 

еритроцитів, це клітини з середнім ступенем щільності рецепторів (середньоавідні 

клітини), а лімфоцити, що приєднали до себе 10 і більше еритроцитів, мають 

високу щільність рецепторів (високоавідні клітини) [173].  

У сироватці молозива визначали кількість загальних імуноглобулінів натрій 

сульфітним методом за М.А. Костіні (1983), описаним І.П. Кондрахіним із 

співав. [113]. Рівень імуноглобулінів визначали за таблицею М.А. Костіні (1983) 

залежно від екстинції досліджуваного зразку. 

Імуноглобуліни класів A, M та G у молозиві визначали методом радіальної 

імунодифузії за G. Mancini et al. [289].  

Економічну ефективність розраховували відповідно до рекомендацій 

А.Ф. Євтушенко і М.Т. Радіонова з урахуванням витрат на проведення 

ветеринарних заходів [56]. 

Отримані результати оброблялися статистично, з використанням пакету 

аналізу даних Microsoft Excel. Розраховували середнє арифметичне (М) та його 

похибку (m). Вірогідність різниці між групами визначали за критерієм Стьюдента 

[124]. За допомогою програмного забезпечення “STATISTICA” був проведений 

кореляційний аналіз із встановленням вірогідності коефіцієнтів кореляції. 

Вірогідними вважали зміни між дослідною та контрольною групами за рівня 

статистичної значущості *-р ≤ 0,05; **-р ≤ 0,01;***-р ≤ 0,001. 
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РОЗДІЛ 3  

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

 

3.1. Формування природної резистентності поросних свиноматок та її 

корекція препаратом Імунолак” 

Кров, як рідка сполучна тканина, входить до складу внутрішнього 

середовища організму та забезпечує його гомеостаз. Завдяки своїй мобільності й 

структурним особливостям, кров контактує з усіма органами та тканинами 

макроорганізму, що обумовлює її високе функціональне значення, у тому числі і в 

процесах обміну речовин. Саме тому, гематологічні дослідження допомагають 

з’ясувати загальний фізіологічний стан тварини, оцінити рівень перебігу обмінних 

процесів її організму, оцінити вплив навколишнього середовища та його окремих 

факторів на організм, тощо.  

 

3.1.1. Дослідження морфо-біохімічних показників крові свиноматок  

Динаміка морфо-біохімічних показників крові свиноматок другої половини 

поросності наведена у таблиці 3.1. і характеризується вираженими змінами рівня 

гемоглобіну і кількості еритроцитів, що на тлі поступового зниження показнику 

гематокриту впродовж усього дослідного періоду призводить до відповідних змін 

у еритроцитарних індексах та кольорного показнику. 

За літературними даними, на 60-у добу поросності вміст гемоглобіну у крові 

свиноматок контрольної та дослідної груп знаходиться у межах фізіологічної 

норми, і становить у середньому 113,7 г/л.  

Результати проведеного дослідження показали, що у крові свиноматок 

контрольної групи до 75 доби поросності вміст гемоглобіну знижується на 17,5 % 

(р≤0,01), а на 90 добу відновлюється у середньому до 116,8 г/л. У тварин перед 

опоросом, на 105 добу поросності, вміст гемоглобіну також має тенденцію до 

зменшення на 12,2 %, у порівнянні до його рівня на 60 добу вагітності, та на 

14,9 % порівняно з 90 добою поросності. 
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Таблиця 3.1 

Гематологічні показники свиноматок другої половини поросності за 

корекції препаратом “Імунолак” (M±m, n = 5) 

Показники 
Доба поросності 

60 75 90 105 

Гемоглобін, г/л 
К 113,20±2,37 93,40±3,1100 116,80±4,70 99,40±4,540 

Д 114,10±4,07 105,20±2,70* 130,45±3,39* 116,40±5,69* 

Гематокрит, % 
К 44,07±0,98 37,76±0,4100 37,40±0,9700 35,86±1,8700 

Д 43,78±0,74 41,34±0,65* 39,60±0,57 41,26±0,48* 

Еритроцити, Т/л 
К 4,68±0,11 4,95±0,10 4,86±0,15 4,75±0,15 

Д 4,59±0,13 5,30±0,11* 5,27±0,09* 5,57±0,22* 

Лейкоцити, Г/л 
К 9,84±1,07 9,78±0,16 8,66±0,65 9,80±0,31 

Д 10,13±0,69 13,60±0,85** 10,58±0,33* 11,90±0,81* 

MCV, фл 
К 95,53±1,51 76,30±2,89000 77,20±2,98000 75,32±2,01000 

Д 95,62±3,10 78,14±1,68 75,25±2,15 74,43±2,46 

MCH, пг 
К 24,21±0,31 18,89±0,7900 24,07±0,92 20,88±0,3300 

Д 24,04±0,62 19,88±0,58 24,75±0,48 20,92±0,68 

MCHC, % 
К 25,18±0,48 24,75±0,36 31,21±0,6700 27,76±0,480 

Д 25,36±0,31 25,44±0,27 32,99±1,24 28,17±1,07 

КП, од. 
К 0,73±0,02 0,57±0,02000 0,72±0,03 0,63±0,0200 

Д 0,72±0,02 0,60±0,02 0,74±0,01 0,63±0,01 

Примітка: 1. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01; 000–р≤0,001 у відношенні до свиноматок 60-

ї доби поросності; 2. *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

 

Визначення гематокритного показника у тварин контрольної групи 

впродовж другої половини поросності показало його поступове зниження. Так, на 

60 добу поросності він становив у середньому 44,07 %, а на 75, 90 і 105 доби був 

вірогідно меншим відповідно на 15,5 %, 16,28 % і 19,72 % (р≤0,01) від 

початкового значення. 

Упродовж другої половини поросності кількість еритроцитів у крові 

свиноматок контрольної групи коливалася у межах фізіологічних величин 4,68-

4,95 Г/л.  

Зміни рівня гемоглобіну та поступове зменшення гематокриту на тлі 

відносно постійної кількості еритроцитів призвело до змін еритроцитарних 

індексів. Так, упродовж усього періоду дослідження у свноматок контрольної 
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групи відзначається зниження показнику середнього об’єму еритроцитів. На 75 

добу поросності цей показник зменшувався на 20,1 % (р≤0,001), у порівнянні з 

показником 60 доби і зберігався на цьому рівні до 105 доби поросності. 

Одночасно з цим змінювалась і середня маса гемоглобіну в еритроциті (MCH). На 

60 добу поросності цей показник становив у середньому 24,21 пг, а вже на 75 добу 

зменшився на 22,0 % (р≤0,01). На 90 добу поросності цей показник відновився до 

рівня 60 доби, а на кінець дослідження знову зменшився майже на 14 % (р≤0,05).  

На тлі змін, які відбуваються у морфологічному складі крові свиноматок 

контрольної групи, визначено зрушення і у концентрації гемоглобіну в одному 

еритроциті (МСНС). На 60 добу поросності цей показник становив 25,36 %. До 75 

доби він незначно зменшився, а на 90 добу поросності підвищився на 23,1 % 

(р≤0,001), порівняно до 60 доби. Через 15 діб цей показник зменшився на 11,1 % 

порівняно з останнім значенням, але залишився вірогідно вищим за зазначення 

свиноматок 60 доби поросності на 9,5 % (р≤0,05).  

На 60 добу поросності КП у тварин контрольної групи становив 0,73 Од., а 

на 75 добу зменшився на 21,9 % (р≤0,001), порівняно з попереднім значенням. На 

90 добу поросності КП відновився до початкового рівня, а на кінець досліду знов 

зменшився на 13,7 % (р≤0,01) порівняно з 60 добою поросності.  

Отже, друга половина поросності у свиноматок контрольної групи 

характеризується зменшенням рівня гемоглобіну на 75 і 105 доби поросності та 

незначним його підвищенням на 90 добу, на тлі зниження упродовж усього 

періоду поросності гематокриту, об’єму еритроцитів, маси гемоглобіну в 

еритроциті, кольорного показнику, та збільшенням концентрації гемоглобіну в 

еритроциті на 90 і 105 доби поросності.  

Дослідження показників співвідношення різних форм лейкоцитів у крові 

поросних свиноматок показало, що упродовж другої половини поросності у крові 

тварин дослідної групи, на тлі майже незмінної кількості лейкоцитів, 

відбуваються зрушення у відсотковому співвідношенні фракцій нейтрофілів та 

лімфоцитів, які обернено корелюють між собою (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Лейкограма свиноматок контрольної групи у другій половині 

поросності (M±m, %, n = 5) 

Показники 
Доба поросності 

60 75 90 105 

Базофіли 0 0 0 0 

Еозинофіли 8,80±2,07 7,80±0,42 10,30±1,17 8,10±1,47 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 
1,70±0,34 0,20±0,20** 1,10±0,21 1,40±0,33 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 
35,40±1,60 25,40±1,15*** 40,40±1,27* 49,70±3,05** 

Лімфоцити 52,80±2,17 64,80±0,96*** 46,70±1,42* 38,20±1,91*** 

Моноцити 1,30±0,22 1,80±0,42 1,50±0,40 2,60±0,30 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до свиноматок 

60-ї доби поросності 

 

Аналіз наведених результатів свідчить про те, що впродовж другої 

половини поросності кількість лейкоцитів у свиноматок контрольної групи 

коливалась у межах величини 10,13-8,66 Г/л. 

Слід зауважити, що за відносно постійної кількості лейкоцитів відбувалися 

досить значні зміни у співвідношенні популяцій нейтрофілів та лімфоцитів. Так, 

фракція нейтрофілів на 75 добу поросності зменшувалась на 30,9 % (р≤0,001) 

порівняно з 60 добою, після чого, на 90 добу поросності відносна кількість 

нейтрофільних гранулоцитів поновилась та вірогідно переважала на 11,9 % 

(р≤0,05) значення свиноматок на 60 добу поросності. Впродовж наступних 15 діб 

поросності фракція збільшувалась на 37,7 % (р≤0,01) відносно початкового рівня. 

Зміни, які відбулись у фракції нейтрофілів, мають обернену кореляційну 

залежність (r=0,99, р≤0,05) з відносною кількістю лімфоцитарної фракції 

лейкоцитів. Треба відзначити, що на 75 добу поросності кількість лімфоцитів у 

крові свиноматок контрольної групи збільшилась на 22,7 % (р≤0,001), а на 90 добу 

вірогідно зменшилась на 11,6 % (р≤ 0,05) порівняно до 60 доби поросності. У 
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крові свиноматок контрольної групи за 9 діб до опоросу відносна кількість 

лейкоцитів лімфоїдного ряду зменшилась на 27,7 % (р≤0,001) порівняно з 60 

добою поросності. 

Також вірогідні зміни у крові свиноматок контрольної групи було виявлено 

у кількості моноцитів. Їх відсоток на 105 добу поросності вірогідно збільшився в 

2 рази у порівнянні з кількістю моноцитів, станом на 60 добу. 

Дослідженнями динаміки відносної кількості еозинофілів та моноцитів 

упродовж другої половини поросності вірогідних змін не виявлено. Кількість 

еозинофілів коливалась у межах фізіологічних значень 7,80 %-10,3 %.  

Отже, зміни лейкоцитів у крові свиноматок контрольної групи у другій 

половині поросності характеризуються збільшенням на 75 добу вагітності 

лімфоцитів на 22,7 % (р≤0,001) на тлі зменшення фракції нейтрофілів на 30,9 % 

(р≤0,001), та поступовим підвищенням останніх на 90 і 105 доби відповідно на 

11,9 % і 37,7 %, з одночасним зниженням фракції лімфоцитів у ці періоди 

відповідно на 11,6 % і 27,7 %, що, ймовірно, слід розглядати як імунологічну 

перебудову організму матері у період формування плоду. 

Кров, як багатофункціональна система, об’єднує роботу всіх органів та 

фізіологічних систем організму, тому, для дослідження дії препарату “Імунолак” 

на організм свиноматок у другій половині поросності, актуальним є проведення 

гематологічних досліджень крові свиней. 

Результати дослідження вказують на те, що за дії препарату у поросних 

свиноматок упродовж другої половини поросності підвищувались рівень 

гемоглобіну, кількість еритроцитів та значення гематокритного показнику. Так, 

після першого застосування препарату у крові дослідних свиноматок вміст 

гемоглобіну був вищим на 12,6 % (р≤0,05), після другого застосування на 11,7 % 

(р≤0,05), а після 3 – на 17,1 % (р≤0,05) порівняно з тваринами контрольної групи. 

Дослідження еритроцитів вказують на те, що впродовж другої половини 

поросності їх кількість у крові свиноматок дослідної групи поступово зростала, 

тоді як у свиноматок контрольної групи, навпаки, зменшувалась. На 75, 90 та 105 
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доби поросності кількість еритроцитів у тварин дослідної групи перевищувала 

значення контрольних на 7,1 %, 8,4 % та 17,3 % (р≤0,05) відповідно. 

Такі зміни кількості еритроцитів у дослідних тварин сприяли збільшенню 

гематокриту. Вже після першого застосування препарату його рівень у тварин 

дослідної групи вірогідно підвищувався на 9,5 % (р≤0,05). Після другого 

застосування препарату ця різниця зменшувалась до 5,9 %, а після третього 

введення препарату різниця між групами становила 15,1 % (р≤0,05). 

Таким чином, введення препарату “Імунолак” сприяло збільшенню у крові 

свиноматок рівню гемоглобіну на 17,1 % (р≤0,05), кількості еритроцитів на 17,3 % 

(р≤0,05) і показнику гематокриту на 15,1 % (р≤0,05), що поліпшувало транспорт 

кисню до тканин, унаслідок чого посилюються обмінні процеси в організмі. 

Досліджуючи дію препарату “Імунолак” на кількість різних форм 

лейкоцитів було встановлено, що загальна кількість лейкоцитів після першого, 

другого та третього застосування була більшою відповідно на 39,1 % (р≤0,01), 

22,2 % та 21,4 % (р≤0,05), порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

Після першого застосування препарату у крові дослідних свиноматок 

вірогідно зросла кількість лімфоцитів на 46,2 % (р≤0,01) порівняно з показниками 

у тварин контрольної групи (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Кількість різних форм лейкоцитів у крові свиноматок другої половини 

поросності за корекції препаратом “Імунолак” (M±m, Г/л, n=5) 

Показники 
Через 15 діб після: 

1-ї ін’єкції 2-ї ін’єкції 3-ї ін’єкції 

Базофіли  
К 0 0 0 

Д 0 0 0 

Еозинофіли 
К 0,76±0,06 0,89±0,14 0,79±0,14 

Д 0,94±0,12 0,67±0,17 0,69±0,22 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 

К 0,02±0,02 0,10±0,02 0,14±0,03 

Д 0,06±0,04 0,15±0,05 0,13±0,04 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 

К 2,48±0,11 3,50±0,41 4,87±0,34 

Д 3,08±0,26 3,97±0,15 4,74±0,25 

Лімфоцити 
К 6,34±0,10 4,03±0,44 3,74±0,22 

Д 9,27±0,70** 5,61±0,24* 6,06±0,42** 

Моноцити К 0,18±0,04 0,14±0,04 0,26±0,06 
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Д 0,25±0,09 0,19±0,05 0,28±0,10 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

Після другого та третього застосування кількість лімфоцитів була вірогідно 

більшою відповідно на 39,2 % та 62,0 % (р≤0,01), відношенні до контрольних 

свиней. 

Вірогідної різниці між дослідною та контрольної групами тварин за 

кількістю еозинофільних і нейтрофільних форм лейкоцитів, а також моноцитів, не 

було виявлено.  

Отже, застосування препарату “Імунолак” сприяє збільшенню у крові 

свиноматок під час другої половини поросності загальної кількості лейкоцитів за 

рахунок підвищення абсолютної кількості лімфоцитів. 

Аналізуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що друга половина 

поросності у свиноматок супроводжувалась зменшенням на 75-у і 105-у добу 

рівня гемоглобіну відповідно на 17,5 % (р≤0,01) та 12,2 % (р≤0,05), і його 

незначне підвищення на кінець третього місяця поросності, зниженням 

гематокриту впродовж усього періоду вагітності на 19,7 % (р≤0,01), та 

зменшенням об’єму еритроцитів у середньому на 20,1 % (р≤0,001), рівня 

гемоглобіну в еритроциті і кольорного показнику на 18,0 % (р≤0,01), із 

одночасним збільшенням на 90-у і 105-у доби поросності концентрації 

гемоглобіну в еритроциті відповідно на 23,1 % (р≤0,01) та 9,5 % (р≤0,05). Також 

упродовж цього часу в крові свиноматок відбувалось відносне збільшення фракції 

нейтрофілів на 37,7 % (р≤0,01) та одночасне зменшенням лімфоцитів на 27,7 % 

(р≤0,01), на тлі відносно постійної кількості лейкоцитів. 

Застосування препарату “Імунолак” сприяє посиленню еритро- та 

лейкопоезу, про що свідчить збільшення на 105-у добу поросності кількості 

еритроцитів, рівня гемоглобіну і показнику гематокриту відповідно на 17,3 % 

(р≤0,05), 17,1 % (р≤0,05) і 15,1 % (р≤0,05), та підвищення з 75-ї по 105-у доби 

вагітності кількості лейкоцитів у середньому на 27,6 % (р≤0,05) на тлі збільшення 

абсолютної кількості лімфоцитів від 39,2 % до 62,0 % (р≤0,01), залежно від строку 

поросності, порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 
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3.1.2. Дослідження клітинного імунітету свиноматок  

Резистентність тварин обумовлюється імунологічною реактивністю, яка 

характеризується здатністю організму реагувати на дію подразнюючих факторів 

навколишнього середовища. Ця здатність забезпечується комплексом факторів і 

механізмів, до яких відносять шкіру та слизові оболонки, температурну та 

запальну реакції, клітинні та гуморальні механізми імунітету, тощо.  

Згідно з сучасними уявленнями клітинної імунології розрізняють основні 

(лімфоцити) та допоміжні (фагоцити, антигенпрезентуючі клітини, макрофаги та 

ін.) імунні клітини. Кожна з цих груп, виконуючи певні функції та знаходиться в 

тісному взаємозв’язку одна з одною, внаслідок чого формується імунологічний 

бар’єр організму. 

Одну з найважливіших груп клітин імунної системи становлять 

фагоцитуючі клітини. Головною функцією їх є інтегральний процес фагоцитозу, 

який об’єднує різні клітинні реакції в напрямку розпізнавання об’єкту 

фагоцитозу, його поглинання, знешкодження і видалення з організму. Процес 

фагоцитозу направлений на захист та звільнення організму від навколишніх 

патогенів та збереження постійності внутрішнього середовища організму. Саме 

тому, з метою з’ясування рівню неспецифічного захисту організму свиноматок ми 

провели дослідження фагоцитуючих клітин. 

Як видно з даних таблиці 3.4, протягом останніх 3-х тижнів поросності у 

крові свиноматок фагоцитарна активність лейкоцитів майже не змінювалась і 

коливалась у межах величин 29,20-33,10 %. Слід зазначити, що показник ФАЛ 

мав тенденцію до збільшення у свиней на 105-у добу поросності, про що свідчить 

збільшення його значення більш ніж на 10 %. 

Одночасно з цим, було відзначено тенденцію до збільшення фагоцитарного 

числа, значення якого вірогідно збільшилось на 105 добу поросності на 58,0 % 

(р≤0,01) у відношенні до 60 доби.  

Також упродовж другої половини поросності було визначено зниження 

перетравної здатності фагоцитів, про що свідчить зменшення на 75-у та 90-у доби 

індексу завершеності фагоцитозу відповідно на 17,9 % і 32,8 % (р≤0,05) у 
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відношенні до 60-ї доби поросності. На 105-у добу поросності рівень ІЗФ 

відновився до початкового значення. 

Таблиця 3.4 

Показники фагоцитозу лейкоцитів у крові свиноматок другої половини 

поросності за корекції препаратом “Імунолак (M±m, n=5) 

Показники 
Доба поросності 

60 75 90 105 

ФАЛ, % 
К 30,10±1,82 29,20±2,30 28,60±1,82 33,40±2,22 

Д 30,60±1,35 35,00±0,79* 35,80±1,60* 39,60±1,44* 

ФЧ, Од. 
К 2,06±0,14 1,94±0,17 2,04±0,34 3,16±0,1200 

Д 1,94±0,18 2,86±0,51 2,72±0,29 3,70±0,16* 

ІЗФ, Од 
К 1,29±0,25 1,10±0,21 0,90±0,080 1,37±0,11 

Д 1,35±0,23 1,84±0,21* 1,31±0,12* 1,65±0,13 

НСТ, % 
К 8,44±1,13 9,20±0,74 10,80±0,650 16,20±1,3900 

Д 9,10±1,04 13,40±1,20* 15,40±1,20* 21,40±1,15* 

Примітка: 1. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01 у відношенні до свиноматок 60-ї доби 

поросності; 2. *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

За результатами дослідження метаболічної активності нейтрофілів у 

свиноматок було встановлено, що зі збільшенням строку поросності активність 

поліморфноядерних мікрофагів поступово зростала і набувала вірогідних змін на 

90 та 105 добу поросності. Це позначилось зростанням показнику НСТ у крові 

свиноматок на 90 та 105 добу поросності відповідно на 23,2 % (р≤0,05) і 84,7 % 

(р≤0,01), порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності. 

Слід зазначити, що показники активності фагоцитів периферичної крові та 

рівня завершеності фагоцитозу мають пряму кореляційну залежність із 

показником НСТ. Це позначилось високим значенням коефіцієнту r = 0,97 між 

ФАЛ і НСТ, та r = 0,90 між ІЗФ і НСТ.  

Отже, зі збільшенням строку поросності до 105-ї доби в крові у свиноматок 

відбувалися підвищення відсотку активних фагоцитів на 10,0 % та зростання їх 

агресивності на 58,0 % (р≤0,01), на тлі зменшення рівня перетравної здатності на 

90-у добу поросності на 32,8 % (р≤0,05). Це сприяло посиленню активності 

кисеньзалежного механізму бактерицидної активності фагоцитуючих клітин на 
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90-у та 105-у доби поросності відповідно на 23,2 % (р≤0,05) і 84,7 % (р≤0,01), 

порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності. 

Аналізуючи фагоцитарну ланку імунітету свиноматок другої половини 

поросності було встановлено, що препарат “Імунолак” має значний корегуючий 

ефект, про що свідчить поступове зростання упродовж дослідного періоду 

кількості активних фагоцитів та їх метаболічної активності. Після першого 

застосування препарату фагоцитарна активність лейкоцитів у крові свиноматок 

дослідної групи зростала на 19,9 % (р≤0,05) у порівнянні з контрольною групою. 

На 90 добу поросності цей показник перевищував значення контрольної групи на 

25,2 %, а на 105 добу – на 18,6 % (р≤ 0,05).  

Поряд з цим відзначалася тенденція до зростання у свиноматок дослідної 

групи фагоцитарного числа. Після третього застосування препарату цей показник 

вірогідно перевищував значення контрольної групи на 17,1 %. 

Корегуюча дія препарату позначилась і на показнику завершеності 

фагоцитозу. Останній вірогідно збільшувався у дослідних свиноматок на 75 та 90 

доби поросності відповідно на 67,3 % і 45,6 % у порівнянні до показників у 

контрольних тварин.  

У результаті дослідження дії препарату на окисно-відновний потенціал 

мікрофагів було встановлено, що після першого застосування кількість фагоцитів 

у крові дослідних свиноматок, які містять у своїй цитоплазмі гранули формазану, 

перевищували значення контрольної групи на 45,7 % (р≤0,05). Подібні зміни 

відбувались після другого та третього введення препарату. Так, на 90 добу 

поросності значення НСТ у дослідних свиней перевищувало контрольну групу на 

42,6 %, а на 105 добу – на 32,1 % (р≤ 0,05). 

Отже, триразове застосування свиноматкам під час другої половини 

поросності препарату “Імунолак” з інтервалом у 15 діб, призводило до 

підвищення активності та агресивності високоспеціалізованих фагоцитарних 

клітин та одночасно поліпшувало їх перетравну здатність. 

Імунна система представляє собою комплекс спеціалізованих лімфоїдних 

органів та дисемінованих клітин мезенхімального походження, які здатні 
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виконувати імунологічні функції. За функціональними властивостями лімфоцити 

поділяють на основні класи – клас В-лімфоцитів, які є попередниками 

антитілоутворюючих клітин та Т- або тимусзалежних клітин. Окрім лімфоцитів 

цих двох класів розрізняють групу лімфоцитів – природних кіллерів (NK-

лімфоцити), які виконують неспецифічну цитотоксичну функцію. Власне тому, 

для з’ясування стану клітинного імунітету та динаміки його розвитку в організмі 

тварин актуальним є дослідження популяцій лімфоцитів у периферичній крові. 

Результати дослідження різних класів лімфоцитів у крові свиноматок другої 

половини поросності вказують на збільшення фракцій Т- та В-лімфоцитів на тлі 

зменшення відносної кількості нульових форм лімфоїдних клітин (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Відносна кількість лімфоцитів з різним ступенем щільності 

мембранних рецепторів у крові свиноматок контрольної групи під час другої 

половини поросності (M±m, %, n = 5) 

Показники 
Доба поросності 

60 75 90 105 

Т-лімфоцити 

Загальна кількість  38,40±0,93 41,60±0,27* 46,20±2,08** 39,30±2,04 

НЩМР 25,80±1,15 29,70±0,52* 29,40±0,76* 28,20±1,13 

СЩМР 10,10±0,99 9,80±0,52 14,30±1,42* 9,80±1,10 

ВЩМР 2,50±0,40 2,10±0,27 2,50±0,64 1,30±0,58 

В-лімфоцити 

Загальна кількість  21,80±1,26 27,50±0,73** 20,80±1,53 23,80±1,77 

НЩМР 16,60±1,27 22,40±0,21** 16,20±0,96 17,80±1,35 

СЩМР 3,50±0,47 3,60±0,21 3,10±0,41 5,00±0,50 

ВЩМР 1,70±0,29 1,50±0,43 1,50±0,31 1,00±0,31 

NK-лімфоцити 

Загальна кількість 8,70±0,89 7,80±0,29 9,60±1,15 12,20±0,89* 

0-лімфоцити 

Загальна кількість 31,10±1,62 23,10±0,60** 23,40±2,09* 24,70±2,44 

Примітка: різниця із свиноматками 60-ї доби вірогідна за *–р≤0,05; **–р≤0,01 

 

Розглядаючи наведені дані, слід відзначити, що на 75 та 90 добу поросності 

у крові свиноматок вірогідно зростала відносна кількість Т-лімфоцитів відповідно 

на 8,3 % та 20,3 % (р≤0,05; р≤0,01) у відношенні до 60 доби. Спочатку, 

збільшення цієї фракції на 75 добу поросності було обумовлене підвищенням на 
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15,1 % (р≤0,05) кількості клітин з низькою щільністю мембранних рецепторів. На 

90 добу рівень Т-лімфоцитів з низькою щільністю збільшувався на 14,0 % 

(р≤0,05), а клітин із середньою щільністю на 41,6 % (р≤0,05). На кінець 

поросності відносна кількість Т-клітин знижувалась до рівня 60 доби. 

У крові свиноматок 75 доби поросності було встановлено зростання 

відносної кількості В-лімфоцитів на 26,2 % за рахунок підвищення клітин із 

низькою щільністю мембранних рецепторів на 34,9 % (р≤0,01) у відношенні до 60 

доби. На 90 добу поросності їх відсоток зменшувався до значення 60 доби 

пороснсоті та знаходився на цьому рівні до 105 доби. У цей час виявлено 

вірогідне збільшення фракція В-лімфоцитів з середньою щільністю мембранних 

рецепторів на 42,9 % (р≤0,05), але це не впливало на їх загальну кількість. 

Кількість NK-лімфоцитів у крові поросних свиноматок коливалась протягом 

усього періоду дослідження у межах величн 7,80 %-9,60 %, і лише на кінець 

поросності вірогідно збільшився на 40,2 % (р≤0,05) порівняно до 60 доби 

поросності. 

Частка нульових лімфоцитів у крові свиноматок на 75 добу поросності 

зменшувався на 34,6 % (р≤0,01), у відношенні до 60 доби поросності, та 

залишався на цьому рівні до 105 доби.  

Проведений порівняльний аналіз вищенаведених результатів показав, що 

динаміка популяцій лімфоцитів у крові свиноматок характеризується достовірним 

збільшенням на 75 добу поросності відносної кількості Т- та В-лімфоцитів, а на 90 

добу лише тимоцитів, переважно з низькою щільністю мембранних рецепторів, 

що в свою чергу сприяло зменшенню фракції 0-лімфоцитів.  

У таблиці 3.6 наведені дані динаміки змін відносної кількості теофілін 

резистентних та теофілін чутливих фракцій Т-лімфоцитів у свиноматок другої 

половини поросності. 

Отримані результати показали, що достовірні зміни упродовж усього 

періоду дослідження відбувалися лише у складі теофілінрезистентних Т-

лімфоцитів. 
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Таблиця 3.6 

Відносна кількість резистентних та чутливих до теофіліну  

Т-лімфоцитів із різним ступенем щільності мембранних рецепторів у крові 

контрольної групи свиноматок другої половини поросності (M±m, %, n = 5) 

Показники 
Доба поросності 

60 75 90 105 

Теофілінрезистентні Т-лімфоцити (хелпери) 

Загальна кількість  23,60±1,39 24,50±0,59 27,30±0,86* 24,40±2,08 

НЩМР 16,90±1,29 19,20±0,72 17,90±0,82 18,60±1,45 

СЩМР 5,40±0,48 4,00±0,31 8,30±0,95* 5,10±1,40 

ВЩМР 1,30±0,38 1,30±0,22 1,10±0,21 0,70±0,14 

Теофілінчутливі Т-лімфоцити (супресори) 

Загальна кількість  14,80±1,67 17,20±0,45 18,90±2,92 14,90±2,16 

НЩМР 8,90±1,96 10,50±1,05 11,10±1,28 9,60±0,99 

СЩМР 4,70±1,11 5,90±0,69 6,40±2,04 4,70±1,80 

ВЩМР 1,20±0,29 0,80±0,14 1,40±0,62 0,60±0,27 

Примітка: *–р≤0,05 у відношенні до свиноматок 60-ї доби поросності 

 

Так, загальна їх кількість у другій половині поросності поступово зростала, 

у результаті чого на 90 добу поросності перевищувала значення 60 доби на 15,7 % 

(р≤0,05). Порівнюючи результати, які відбулись у складі теофілінрезистентних Т-

лімфоцитів із різним ступенем щільності рецепторів на їх плазмолемі, слід 

відзначити, що на 75 добу поросності, кількість клітин із середнім ступенем 

щільності вірогідно зменшувалась на 35 %, а на 90 добу їх уміст збільшувався на 

53,7 % (р≤0,05) у відношенні до 60 доби поросності.  

Вірогідних змін у складі теофілінчутливих Т-лімфоцитів не було виявлено. 

Упродовж усього періоду досліду загальна кількість Т-супресорів коливалась у 

межах фізіологічних величин 14,8 %-18,9 %. 

За результатами дослідження вірогідних змін ІРІ у свиноматок не було 

виявлено (рис. 3.1). На 60 добу поросності ІРІ знаходився на досить високому 

рівні і становив 1,69 Од. Через 2 тижні цей показник зменшився на 15 % 

порівняно з 60 добою поросності, після чого поступово зростав на 90 і 105 добу 

відповідно на 10 % та 26 % порівняно зі свиноматками 75 доби поросності.  
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Рис. 3.1. ІРІ у контрольної групи свиноматок другої впродовж половини 

поросності (M±m, n = 5) 

 

Отже, імунна система свиноматок у другій половині поросності 

характеризується зростанням на 75-у добу фракції Т- і В-лімфоцитів відповідно на 

8,3 % (р≤0,05) і 26,15 % (р≤0,01) за рахунок збільшення кількості клітин з 

низькою щільністю мембранних рецепторів відповідно на 15,1 % (р≤0,05) і 34,9 % 

(р≤0,01), та зростанням на 90-у добу загальної кількості Т-лімфоцитів на 20,3 % 

(р≤0,01). Це відбулось за рахунок модуляції фракції теофілінрезистентних та 

теофілінчутливих Т-лімфоцитів відповідно на 15,7 % (р≤0,05) і 27,7 % із 

одночасним підвищенням кількості клітин з середньою щільністю мембранних 

рецепторів відповідно на 53,7 % (р≤0,05) і 36,2 % та лімфоцитів з низькою 

щільністю рецепторів відповідно на 5,9 % і 24,7 %. Також у свиноматок на 75-у і 

90-у доби поросності визначено зниження кількості 0-лімфоцитів відповідно на 

25,72 % і 24,76 % (р≤0,01) та збільшилась кількість NK-клітин на 105-у добу 

поросності на 40,2 % (р≤0,05). 

Визначаючи вплив препарату “Імунолак” на кількість тимусзалежних 

лімфоцитів із різним ступенем щільності мембранних рецепторів у периферичній 

крові поросних свиноматок встановлено, що у тварин дослідної групи їх рівень 

був вірогідно більшим на всіх етапах дослідження у порівнянні з тваринами 

контрольної групи (табл. 3.7).  
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Таблиця 3.7 

Кількість Т-лімфоцитів у крові свиноматок другої половини поросності 

за корекції препаратом “Імунолак” (M±m, Г/л, n = 5) 

Показники 
Через 15 діб після: 

1-ї ін’єкції 2-ї ін’єкції 3-ї ін’єкції 

Загальна кількість 
К 2,64±0,05 1,87±0,23 1,48±0,15 

Д 4,44±00,39** 3,01±0,08*** 2,88±0,21*** 

НЩМР 
К 1,88±0,01 1,19±0,13 1,06±0,09 

Д 3,11±0,30** 1,90±0,09** 1,89±0,12*** 

СЩМР 
К 0,62±0,04 0,59±0,10 0,37±0,06 

Д 1,07±0,05*** 0,84±0,07 0,84±0,09** 

ВЩМР 
К 0,13±0,02 0,10±0,03 0,05±0,01 

Д 0,26±0,04* 0,26±0,05** 0,15±0,03* 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Визначення клітинних показників через 15 діб після першого застосування 

препарату показало вірогідне збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів на 

68,2 % (р≤0,01) порівняно з контрольною групою. Після другого введення 

препарату різниця між групами незначно зменшувалась і становила 61,0 % 

(р≤0,001). На 105 добу поросності кількість Т-клітин у крові дослідних тварин 

була вірогідно більшою на 94,6 % порівняно з контрольною групою.  

Дослідивши дію препарату “Імунолак” на щільність рецепторів плазмолеми 

Т-лімфоцитів, було відзначено зміни у групі клітин з їх високою щільністю. 

Кількість цих клітин у крові дослідних свиноматок збільшувалась на 75 добу 

поросності в 2,0 рази (р≤0,05), на 90 добу в 2,6 рази (р≤0,01) а на 105 добу в 3,0 

рази (р≤0,05), порівняно з показниками у тварин контрольної групи.  

Кількість Т-лімфоцитів із середньою щільністю рецепторів у крові 

свиноматок дослідної групи після першого застосування препарату збільшувалась 

на 72,6 % (р≤0,001) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. Після 

другого застосування вірогідної різниці між кількістю тимусзалежних лімфоцитів 

з середньою щільністю мембранних рецепторів не виявлено, а вже на 105 добу їх 

кількість у крові дослідних тварин перевищувала значення контрольної групи в 
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2,3 рази (р≤0,01). Одночасно з цим, використання імуномодулюючого препарату 

вплинуло на кількість клітин з низькою щільністю мембранних рецепторів. Так, 

на 75 добу поросності у дослідних свиней вміст Т-лімфоцитів з низькою 

щільністю рецепторів перевищував значення контрольної групи на 65,4 % 

(р≤0,01), а на 90 та 105 доби відповідно на 59,7 % та 78,3 % (р≤0,01; р≤0,001). 

Отже, дія препарату “Імунолак” на організм поросних свиноматок 

супроводжується збільшенням фракції тимусзалежних лімфоцитів, що 

відбувається за рахунок клітин із різним ступенем щільності мембранних 

рецепторів.  

Аналіз результатів досліджень табл. 3.8 показує, що використаний 

імунотропний препарат посилює активність Т-клітинного імунітету в цілому, але 

одночасно відзначається значно вираженіша дія на Т-хелперну ланку імунітету.  

Таблиця 3.8 

Кількість резистентних та чутливих до теофіліну Т-лімфоцитів у крові 

свиноматок другої половини поросності за корекції препаратом “Імунолак” 

(M±m, Г/л, n = 5) 

Показники 
Через 15 діб після: 

1-ї ін’єкції 2-ї ін’єкції 3-ї ін’єкції 

Теофілінрезистентні Т-лімфоцити (хелпери) 

Загальна кількість 
К 1,55±0,05 1,10±0,13 0,91±0,08 

Д 2,72±0,23** 1,95±0,13*** 1,96±0,16*** 

НЩМР 
К 1,22±0,06 0,73±0,08 0,70±0,07 

Д 2,15±0,18** 1,14±0,09** 1,45±0,15** 

СЩМР 
К 0,25±0,02 0,32±0,07 0,19±0,05 

Д 0,40±0,04** 0,63±0,08* 0,43±0,07* 

ВЩМР 
К 0,08±0,02 0,05±0,01 0,03±0,01 

Д 0,17±0,02* 0,17±0,04* 0,08±0,01** 

Теофілінчутливі Т-лімфоцити (супресори) 

Загальна кількість 
К 1,08±0,03 0,77±0,15 0,57±0,11 

Д 1,71±0,18** 1,06±0,08 0,92±0,07* 

НЩМР 
К 0,66±0,06 0,45±0,08 0,36±0,05 

Д 0,96±0,15 0,76±0,09* 0,45±0,08 

СЩМР 
К 0,37±0,05 0,27±0,09 0,19±0,08 

Д 0,67±0,03*** 0,21±0,07 0,40±0,06* 

ВЩМР 
К 0,05±0,01 0,05±0,02 0,02±0,01 

Д 0,09±0,02 0,09±0,02 0,07±0,02 
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Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

Це позначилось вірогідними змінами у кількісному складі Т-хелперних 

лімфоцитів. Уже після першого застосування їх загальна кількість у крові 

дослідних свиноматок збільшувалась на 75,5 % (р≤0,01) порівняно з показниками 

у тварин контрольної групи.  

На 90 добу поросності різниця між групами збільшувалась до 77,3 % 

(р≤0,001), а на кінець досліду набула максимального значення, що позначилось 

вдвічі більшим рівнем загальної кількості Т-хелперів у крові дослідних тварин.  

Проведені дослідження стану фракції Т-хелперів із різним ступенем 

щільності мембранних рецепторів за дії препарату “Імунолак” вказують на 

зростання клітин одночасно з низькою, середньою та високою щільністю 

мембранних рецепторів. Так, на 75 добу поросності кількість Т-хелперів з 

низькою щільністю плазмолемних рецепторів у крові дослідних свиноматок 

перевищувала значення контрольної групи на 76,2 % (р≤0,01), на 90 добу різниця 

дещо зменшувалась, і становила 56,2 % (р≤0,01), а на 105 добу кількість клітин з 

низькою щільністю мембранних рецепторів була в 2,1 рази (р ≤ 0,01) більше від 

контрольної групи. 

Кількість Т-хелперних лімфоцитів з середньою щільністю у тварин 

дослідної групи на 75 та 90 доби поросності була більшою, ніж у тварин 

контрольної групи, відповідно на 60,0 % та 96,6 % (р≤0,05; р≤0,01). На 105 добу 

поросності рівень теофілінрезистентних Т-лімфоцитів з середньою щільністю 

рецепторів на плазмолемі у крові дослідних свиноматок перевищував у 2,3 рази 

значення контрольної групи.  

Використання препарату викликало вірогідні зміни у фракції 

теофілінрезистентних клітин із високою щільністю мембранних рецепторів. На 15 

добу після першого введення препарату кількість клітин із високою щільністю у 

периферичній крові дослідної групи тварин збільшувалась у 2,1 рази (р≤0,05) у 

відношенні до контрольної групи. Після другого застосування, їх рівень був 

більшим у 3,4 рази (р≤0,05), а після третього введення середнє значення дослідної 

групи перевищувало контрольну групу в 2,7 рази (р≤0,01). 
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Одночасно зі зростанням рівня Т-хелперів було встановлено посилення і Т-

супресорної ланки, що позначилось на 75 добу поросності підвищенням у крові 

дослідних свиноматок загальної кількості теофілінчутливих Т-лімфоцитів на 

58,3 % (р≤0,01) порівняно з контрольними тваринами. На 90 добу поросності 

вірогідної різниці між групами за рівнем кількості Т-супресорів не було виявлено, 

а на 105 добу різниця знову стала вірогідною і становила 61,4 % (р≤0,05).  

Результати дослідження дії препарату “Імунолак” на рівень 

теофілінчутливих Т-лімфоцитів із різним рівнем щільності мембранних 

рецепторів вказують на те, що після першого застосування у крові поросних 

свиноматок дослідної групи збільшувалась кількість Т-супресорів з середньою 

щільністю мембранних рецепторів на 81,1 % (р≤0,001) порівняно з контрольною 

групою. Через 15 діб після другої ін’єкції препарату вірогідну різницю було 

відзначено у популяції клітин із низьким ступенем щільності мембранних 

рецепторів. Їх кількість перевищувала значення контрольної групи на 68,9 % 

(р≤0,05). Після третього введення відбувалось зростання у дослідних свиней 

фракції Т-супресорів з середньою щільністю плазмолемних рецепторів у 2,1 рази 

(р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи.  

Слід відзначити, що зміни ІРІ у свиноматок обох груп мали висхідний 

характер (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. ІРІ у свиноматок другої половини поросності за корекції 

препаратом “Імунолак” (M±m, n = 5) 
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Порівнюючи рівень цього показнику між дослідною та контрольною 

групами встановлено, що після першої ін’єкції ІРІ у свиноматок дослідної групи 

перевищував контрольну майже на 12 %, після 2-ї ін’єкції різниця між групами 

збільшувалась до 20 %, а після 3-ї ін’єкції – зменшувалась до 16 %. У зв’язку з 

високою варіабельністю показників у групах ці зміни не мали вірогідної різниці. 

Отже, застосування у другій половині поросності препарату “Імунолак” 

сприяє підвищенню у периферичній крові свиноматок кількості 

теофілінрезистентних та теофілінчутливих Т-лімфоцитів. 

У результаті дослідження дії препарату “Імунолак” на вміст у крові 

поросних свиноматок В-лімфоцитів відзначалось вірогідне зростання кількості 

цих клітин на всіх етапах досліджень переважно за рахунок фракцій з середнім та 

низьким ступенем щільності мембранних рецепторів. 

Аналізуючи дані табл. 3.9 слід відзначити, що загальна кількість В-

лімфоцитів у крові свиноматок дослідної групи після першого використання 

препарату перевищувала контрольну групу на 81,6 % (р≤0,001).  

Таблиця 3.9 

Кількість В-лімфоцитів у крові свиноматок другої половини поросності 

за корекції препаратом “Імунолак” (M±m, Г/л, n = 5) 

Показники 
Через 15 діб після: 

1-ї ін’єкції 2-ї ін’єкції 3-ї ін’єкції 

Загальна кількість 
К 1,74±0,06 0,85±0,13 0,90±0,10 

Д 3,16±0,25*** 1,47±0,07** 1,84±0,17*** 

НЩМР 
К 1,42±0,02 0,65±0,09 0,67±0,07 

Д 2,54±0,26** 1,13±0,08** 1,37±0,11*** 

СЩМР 
К 0,23±0,02 0,13±0,03 0,19±0,02 

Д 0,46±0,03*** 0,22±0,02* 0,34±0,05* 

ВЩМР 
К 0,10±0,03 0,06±0,02 0,04±0,01 

Д 0,17±0,02 0,13±0,01* 0,12±0,04 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Це відбувалось на тлі підвищення фракцій клітин із низькою щільністю 

мембранних рецепторів на 78,9 % (р≤0,01) та збільшення клітин із середньою 

щільністю рецепторів у 2,0 рази (р≤0,001). 
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Через п’ятнадцять діб після другого застосування препарату у дослідних 

свиноматок кількість В-лімфоцитів була дещо меншою від 75 доби поросності, 

але перевищувала їх рівень у контрольних тварин на 72,9 % (р≤0,01) за рахунок 

клітин із різним ступенем щільності мембранних рецепторів. Так, кількість В-

лімфоцитів із високою щільністю рецепторів збільшувалась у 2,2 рази (р ≤0,05), а 

клітини з середньою та низькою щільністю на 69,2 % та 73,9 % відповідно 

(р≤0,05, р ≤ 0,01) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

Після третьої ін’єкції препарату рівень В-лімфоцитів у крові свиней 

дослідної групи перевищував контрольну в 2 рази (р ≤ 0,001). Дослідження 

експресії рецепторів В-лімфоцитів слід відзначити, що вірогідна різниця була 

виявлена серед клітин з середньою та низькою щільністю мембранних рецепторів. 

Кількість клітин з середньою щільністю у дослідних свиноматок був більшим на 

78,9 % (р≤0,05), а з низькою щільністю – у 2,1 рази (р≤0,001) вищим порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи. Також на 105 добу поросності у 

дослідних тварин виявлена тенденція до зростання фракції клітин з високим 

ступенем щільності мембранних рецепторів, але ця різниця вірогідно не 

відрізнялась від контрольної групи. 

Отже, за дії препарату “Імунолак” в організмі поросних свиноматок 

збільшувалась кількість В-лімфоцитів переважно за рахунок фракцій з низьким 

ступенем щільності мембранних рецепторів, що може бути обумовлене дією 

досліджуваного препарату на процеси проліферації та диференціації лімфоцитів у 

кістковому мозку.  

Оскільки В-лімфоцити є попередниками плазматичних клітин, а останні 

здатні синтезувати та секретувати декілька тисяч молекул антитіл за одну 

секунду, можна припустити, що збільшення фракції В-лімфоцитів, у результаті 

імуногенної дії патогенних факторів зовнішнього середовища, може швидко 

забезпечити синтез достатньої кількості імуноглобулінів для захисту організму.  

Окрім Т- та В-лімфоцитів, на теперішній час виділяють фракцію природних 

лімфоїдних кіллерів – NK-лімфоцитів. Останні відіграють важливу роль у захисті 

організму від вірусних інфекцій та є невід’ємною складовою протипухлинного 
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імунітету. Завдяки своїм індивідуальним структурним та функціональним 

особливостям вони не потребують попередньої активації для знищення уражених 

або патологічних клітин. 

Введення досліджуваного препарату сприяло вірогідному збільшенню 

фракції NK-лімфоцитів (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Кількість NK-лімфоцитів у свиноматок другої половини поросності 

за корекції препаратом “Імунолак”, (M±m, n = 5) 

Примітка: **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Через два тижні після першого застосування імуномодулюючого препарату 

фракція NK-лімфоцитів у крові свиноматок дослідної групи збільшувалась у 2,4 

рази (р ≤ 0,001) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. Через 15 

діб після другого введення препарату різниця між групами дещо зменшувалась, 

але все одно була вірогідною і становила 85,0 %. Після 3-ї ін’єкції кількість NK-

лімфоцитів у крові дослідних тварин перевищувала контроль у 2,1 рази (р≤0,001).  

На підставі аналізу представлених результатів можна зробити висновок, що 

препарат “Імунолак” посилює рівень неспецифічного імунітету шляхом 

збільшення кількості NK-лімфоцитів. 
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На тлі зростання у периферичній крові поросних свиноматок дослідної 

групи популяцій Т-, В- та NK-лімфоцитів встановлено зменшення пулу 0-клітин.  

Дослідження у крові поросних свиноматок 0-лімфоцитів після першого 

введення препарату “Імунолак” вказують на зменшення кількості цих клітин у 2,9 

рази (р≤0,001) порівняно з показниками у тварин контрольної групи (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Кількість 0-лімфоцитів у свиноматок другої половини поросності 

за корекції препаратом “Імунолак”, (M±m, n = 5) 

Примітка: ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Через 15 діб після другої ін’єкції різниця між групами знижувалась 

переважно за рахунок зменшення фракції 0-лімфоцитів у контрольних тварин. 

Так, кількість цих клітин у крові дослідної групи становила 0,39 Г/л, що в 2,3 рази 

менше за значення тварин контрольної групи. Після останнього застосування 

препарату різниця між досліджуваними групами зменшувалась, але вже за 

рахунок збільшення їх кількості у тварин дослідної групи. Так, кількість 0-клітин 

у свиноматок дослідної групи був нижчим за контрольних в 2,1 рази (р≤0,001).  

Слід відзначити, що кількітсь 0-лімфоцитів у крові свиноматок дослідної 

групи впродовж усього періоду дослідження мала незначні коливання у межах 

0,39-0,51 Г/л. 
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Отримані результати вказують на те, що використання препарату зі стінок 

лактобактерій зменшує рівень юних та недозрілих клітин, а також клітин, які 

тимчасово позбавлені або мають блоковані мембранні рецептори 

диференційованих лімфоцитів.  

Отже, друга половина поросності у свиноматок характеризувалась 

збільшенням на 75-у добу фракцій Т- і В-лімфоцитів відповідно на 8,3 % (р≤0,05) 

і 26,15 % (р≤0,01) переважно за рахунок клітин з низькою щільністю мембранних 

рецепторів, та зменшенням кількості 0-лімфоцитів на 25,72 % (р≤0,01) порівняно з 

показниками у тварин 60-ї доби поросності. 

90-та доба поросності супроводжувалась збільшенням рівня перетравної 

здатності активних лейкоцитів на 32,8% (р≤0,05), посиленням активності 

киснезалежного механізму бактеріолізуючої активності фагоцитів на 23,2% 

(р≤0,05), підвищенням загальної кількості Т-лімфоцитів на 20,3% (р≤0,01) за 

рахунок клітин із низькою та середньою щільністю мембранних рецепторів 

порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності. Це відбувалось на тлі 

збільшення фракції теофілін резистентних та теофілін чутливих Т-лімфоцитів із 

середньою щільністю мембранних рецепторів відповідно на 53,7% (р≤0,05) і 

36,2% та зменшення кількості 0-лімфоцитів на 24,76% (р≤0,01) порівняно з 

показниками у тварин 60-ї доби поросності. 

105-та доба поросності характеризувалася підвищенням відсотку активних 

фагоцитів на 10,0% і зростанням їх агресивності на 58,0% (р≤0,01) та посиленням 

активності кисеньзалежного механізму бактерицидної активності фагоцитів на 

84,7% (р≤0,01), збільшенням кількості NK-лімфоцитів на 40,2% (р≤0,05) 

порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності. 

Застосування поросним свиноматкам імунотропного препарату “Імунолак” 

сприяло підвищенню впродовж другої половини поросності показників НСТ і 

кількості активних фагоцитів у середньому відповідно на 40,1% (р≤0,05) і 21,2% 

(р≤0,05), а також посиленню перетравної здатності останніх на 75-у і 90-у доби 

поросності відповідно на 67,3 % (р≤0,05) і 45,6 % (р≤0,05) та збільшенню рівня 
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агресивності високоспеціалізованих фагоцитарних клітин у 105-у добу вагітності 

на 17,1 % (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

Дія препарату “Імунолак” упродовж другої половини поросності сприяла 

зниженню у крові свиноматок кількість 0-лімфоцитів у середньому в 2,43 рази 

(р≤0,01), на тлі чого збільшувалась абсолютна кількість В- і NK-лімфоцитів у 

середньому у 1,86 і 2,09 рази (р≤0,01) відповідно, та підвищувався рівень 

загальних Т-лімфоцитів на 74,6 % (р≤0,01), на тлі збільшення фракцій 

теофілінрезистентних і теофілінчутливих клітин, а також зростав 

імунорегуляторний індекс у середньому на 89,4 % (р≤0,01), 52,5 % (р≤0,05) і 

17,2 % відповідно, порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

Отже, введення препарату поросним свиноматкам індукує збільшення Т-, В- 

і NK-лімфоцитів, переважно за рахунок клітин з низькою щільністю мембранних 

рецепторів у середньому відповідно в 1,75, 1,86 і 2,09 рази (р≤0,01) на тлі 

зменшення фракції 0-лімфоцтів у 2,43 рази (р≤0,01), та одночасне зростання ІРІ на 

17,2 %, яке обумовлене нерівномірним підвищенням теофілінрезистентних і 

теофілінчутливих Т-клітин у середньому відповідно в 1,89 (р≤0,01) і 1,53 (р≤0,05) 

рази, порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

 

3.1.3. Дослідження гуморального імунітету свиноматок  

Гуморальні фактори неспецифічного захисту організму тварин представлені 

різними білками та пептидами. Вони містяться у різних біологічних рідинах, а 

значна їх кількість знаходиться у крові тварин. Ці фактори володіють 

антимікробними властивостями або мають здатність активувати інші гуморальні 

та клітинні механізми імунного захисту.  

Імуноглобуліни, або антитіла, представляють собою групу глікопротеїнів, 

які персистують у периферичній крові та біологічних рідинах. Вони мають 

здатність взаємодіяти з антигенами і таким чином викликати нейтралізацію 

останніх. Ця реакція супроводжується утворенням імунних комплексів антиген – 

антитіло, які деякий час циркулюють у крові.  
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Дослідження вмісту загального білка в крові свиноматок протягом другої 

половини поросності вказує на те, що його рівень вірогідно не змінювався та 

коливався в межах фізіологічних величин 80,88 – 87,18 г/л (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Рівень загального білка у крові свиноматок другої половини 

поросності за корекції препаратом “Імунолак” (M±m, n = 5). 

Примітка: *–р≤0,05 у відношенні до контролю. 

 

Порівняльний аналіз співвідношення білкових фракцій (табл. 3.10) показав, 

що вірогідних змін упродовж другої половини поросності зазнали фракції 

альбумінів, α-1 та γ- глобулінів. На початок досліду вміст альбумінів у крові 

свиноматок становив 33,84 % від загального білка. На 75 добу поросності їх 

рівень зменшувався на 11,5 % (р≤0,05) порівняно до 60 доби поросності та 

утримувався на цьому рівні до 90 доби. За 9 діб до опоросу вміст альбумінів у 

крові свиней відновлювався до рівня 60 доби поросності. 

Одночасно з цим, виявлено коливальні зміни у фракції α-1 глобулінів. Уже 

на 75 добу поросності їх кількість збільшувалась на 29,0 % (р≤0,01), а до 90 доби 

на 66,5 % порівняно з 60 добою. 
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Таблиця 3.10 

Білкові фракції у крові свиноматок контрольної групи другої половини 

поросності (M±m, %, n = 5) 

Показники 
Доба поросності 

60 75 90 105 

Альбуміни 33,84±1,17 29,96±0,72* 29,34±1,88* 34,12±1,93 

α-1 глобуліни 5,65±0,19 7,29±0,45** 9,41±0,86* 6,65±0,17** 

α-2 глобуліни 11,01±1,24 9,69±0,44 9,87±1,51 11,58±1,50 

β- глобуліни 15,86±1,12 20,46±1,78 21,62±1,23 19,37±2,23 

γ- глобуліни 34,50±2,70 32,60±0,73 29,76±1,08 28,28±0,95* 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до свиноматок 60-ї доби поросності 

 

Упродовж другої половини поросності в крові свиноматок була встановлена 

тенденція до зменшення фракції γ-глобулінів. Їх кількість поступово 

зменшувалась до 90 доби поросності, а вже на 105 добу різниця була вірогідною і 

становила 18,0 % (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності.  

Також незначні коливання відзначалися у вмісті фракцій α-2 та β-

глобулінів, але ці зміни не були вірогідними.  

Отже, друга половина поросності у свиноматок характеризується відносно 

постійним умістом загального білка, зменшенням на 75 і 90 доби фракції 

альбумінів на тлі зростання фракції α-1 глобулінів та поступовим зменшенням до 

105 доби поросності відносної кількості γ-глобулінів, порівняно з показниками у 

тварин 60-ї доби поросності. 

У результаті дослідження стану неспецифічних гуморальних факторів 

захисту організму свиноматок у другій половині поросності чітко виражених змін 

не було виявлено. Бактерицидна активність сироватки крові була майже 

незмінною впродовж усього періоду дослідження (табл. 3.11). Її значення 

коливалось у межах величин 49,31 %-51,07 %, що знаходиться у межах 

фізіологічних значень. Також у сироватці крові відзначався достатньо високий 

рівень лізоцимної активності, який незначно коливався упродовж другої половини 

поросності у межах величин 21,22-24,20 %. 
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Таблиця 3.11 

Показники гуморального імунітету у крові свиноматок другої половини 

поросності та їх корекція препаратом “Імунолак” (M±m, n = 5) 

Показники 
Доба поросності 

60 75 90 105 

БАСК, % 
К 50,24±2,83 50,69±3,07 49,31±1,62 51,07±1,36 

Д 48,84±3,15 61,03±2,35* 60,86±3,86* 63,86±2,28** 

ЛАСК, % 
К 24,34±1,92 21,80±0,92 21,22±1,16 23,52±1,37 

Д 24,06±1,89 25,66±1,26* 26,14±1,74* 29,80±1,29* 

ЦІК, Од 
К 72,20±7,72 56,60±4,670 69,20±5,65 55,60±6,420 

Д 69,70±9,79 55,40±7,46 52,00±3,26* 58,00±7,56 

Примітка: 1. 0–р≤0,05 у відношенні до свиноматок 60-ї доби поросності;  

2. *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Одночасно з цим, відбувалися осцілятивні зміни у вмісті циркулюючих 

імунних комплексів. На 75 добу поросності їх рівень зменшувався на 21,6 % 

(р≤0,05) у порівнянні з 60 добою. За 24 доби до опоросу рівень ЦІК дещо 

збільшився, але все одно був меншим за значення 60 доби. За 9 діб до опоросу 

вміст у крові імунних комплексів знову зменшився на 23,0 % (р≤0,05) порівняно з 

показниками у тварин 60-ї доби поросності.  

Отже, друга половина поросності свиноматок характеризується зменшенням 

рівня циркулюючих імунних комплексів на 75 та 105 добу поросності на тлі 

майже не змінного рівня бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові, 

порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності, що, на нашу думку, може 

бути обумовлене підвищенням активності фагоцитуючих клітин та підвищенням 

рівня захисних бар’єрів організму. 

За результатами дослідження дії препарату “Імунолак” на рівень загального 

білка та його фракції у крові свиноматок другої половини поросності було 

встановлено вірогідні зміни рівня загального білка, α-2 та γ-глобулінових фракцій 

(табл. 3.12). На 15 добу після першого застосування препарату “Імунолак” у крові 

дослідних свиноматок відбувалось достовірне зменшення рівня α-2 глобулінів на 

42,5 % (р≤0,01) та збільшення γ-глобулінів на 11,0 % (р≤0,05) у відношенні до 
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контрольних тварин. Рівні загального білка, альбумінів та α-1 глобулінів вірогідно 

не відрізнялись між досліджуваними групами свиней. 

Таблиця 3.12 

Білкові фракції у крові свиноматок другої половини поросності та їх 

корекція препаратом “Імунолак” (M±m, г/л, n = 5) 

Показники 
Через 15 діб після: 

1-ї ін’єкції 2-ї ін’єкції 3-ї ін’єкції 

Альбуміни 
К 25,74±0,73 23,56±1,18 28,36±1,10 

Д 25,89±2,28 25,81±0,70 30,16±1,29 

α-1 глобуліни 
К 6,23±0,24 7,80±1,57 5,55±0,24 

Д 5,86±0,56 6,88±0,85 5,76±0,41 

α-2 глобуліни 
К 8,33±0,45 7,79±0,79 9,76±1,49 

Д 4,79±0,93** 12,17±0,53** 12,57±1,08 

β- глобуліни 
К 17,65±1,18 17,54±1,49 16,12±1,81 

Д 20,24±2,31 13,85±1,08 13,15±0,91 

γ- глобуліни 
К 28,04±1,11 24,19±2,01 23,66±1,40 

Д 31,12±1,01* 29,57±0,81* 29,80±1,17** 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Після другого використання препарату у дослідних свиноматок суттєво 

зростала кількість α-2 глобулінів. Їх рівень перевищував контрольну групу на 

56,2 % (р≤0,01). Одночасно з цим, у крові дослідних свиней вірогідно відрізнялась 

фракція γ-глобулінів. Вона була більшою за значення контрольної групи на 22,2 % 

(р≤0,05). Також у тварин дослідної групи виявлялася тенденція до збільшення 

рівня загального білка та зменшення β-глобулінів, але ці зміни не мали 

вірогідності.  

На 105 добу поросності у крові свиноматок дослідної групи збільшувався 

вміст загального білка на 9,6 % (р≤0,05) за рахунок фракції γ-глобулінів, яка 

перевищувала рівень контрольної групи на 26,0 % (р≤0,01). Також зберігалася 

різниця у 28,8 % між групами за вмістом α-2 глобулінів, але ця різниця не мала 

вірогідності за рахунок високої індивідуальної варіабельності цього показнику.  

Отже, застосування препарату “Імунолак” сприяє посиленню у свиноматок 

другої половини поросності синтезу α-2 та γ-глобуліновів та збільшенню рівня 
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загального білка порівняно з показниками у тварин контрольної групи. Введення 

препарату “Імунолак” індукує у дослідних свиноматок підвищення бактерицидної 

та лізоцимної активностей сироватки крові та одночасно сприяє зменшенню 

вмісту циркулюючих імунних комплексів порівняно з показниками у тварин 

контрольної групи.  

Після першого використання препарату у крові поросних свиноматок 

відбувалось підвищення рівня бактерицидної та лізоцимної активності сироватки 

крові відповідно на 20,4 % та 17,7 % (р≤0,05) порівняно до контрольної групи 

тварин. Вміст циркулюючих імунних комплексів між досліджуваними групами 

вірогідно не відрізнявся.  

На 90 добу поросності різниця між групами збільшувалась. Так, у дослідних 

свиней рівень бактерицидної активності перевищував контрольних тварин на 

23,4 % (р≤ 0,05), а активність лізоциму на 23,2 % (р≤ 0,05). Поряд з цим у крові 

свиноматок дослідної групи відзначали достовірне зменшення кількості 

циркулюючих імунних комплексів на 24,9 % (р≤ 0,05) порівняно з тваринами 

контрольної групи. 

На 105 добу поросності сироватка крові дослідних свиноматок мала значно 

вищу бактерицидну та лізоцимну активності відповідно на 25,1 % та 26,7 % 

(р≤0,05; р≤0,01) у відношенні до тварин контрольної групи. Вміст циркулюючих 

імунних комплексів, так як і на 75 добу вагітності, майже не відрізнявся між 

досліджуваними групами.  

Отже, застосування препарату “Імунолак” сприяло модуляції гуморальної 

ланки імунітету свиноматок у другій половині поросності шляхом підвищення 

рівня бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові.  

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що друга 

половина поросності у свиноматок характеризувався збільшенням у середньому 

на 37,7 % (р≤0,05) кількості α-1 глобулінів на тлі зменшення на 75-у і 90-у доби 

поросності фракції альбумінів відповідно на 11,5 % (р≤0,05) і 13,3 % (р≤0,05), та 

на 105-у добу фракції γ- глобулінів на 18,0 % (р≤0,05), а також зниженням рівня 

циркулюючих імунних комплексів на 75-у і 105-у доби поросності відповідно на 
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21,6 % (р≤0,05) і 23,0 % (р≤0,05), порівняно з показниками у тварин 60-ї доби 

поросності. 

Застосування свиноматкам препарату “Імунолак” сприяло збільшенню 

протягом усієї другої половини поросності фракції γ- глобулінів, рівня 

бактерицидної та лізоцимної активностей сироватки крові у середньому на 19,7 % 

(р≤0,05), 23,0 % (р≤0,05) і 22,5 % (р≤0,05) відповідно, та на 90-у і 105-у доби 

поросності фракції α-2 глобулінів відповідно на 63,0 % (р≤0,01) і 28,8 %, а також 

призводило до зменшення на 90-у добу рівня циркулюючих імунних комплексів 

на 24,9 % порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

Результати підрозділу 3.1. висвітлені у наукових працях [96, 100, 102, 105, 

107]. 

 

3.2. Фізіологічні дослідження модуляції імунобіологічних показників 

молозива свиноматок та їх корекція препаратом “Імунолак” 

Відомо, що рівень імунних білків у молозиві впливає на життєздатність та 

збереженість новонароджених поросят. Це забезпечується за рахунок створення 

місцевого імунного захисту новонародженого у травному тракті та формування 

колострального імунітету. 

Результати проведених досліджень вказують на те, що вміст загальних 

імуноглобулінів у молозиві свиноматок характеризується високим його значенням 

до та в перші години після опоросу з подальшим суттєвим зниженням до 36-ї 

години. За цих умов відбувається перерозподіл відносного вмісту окремих класів 

Ig, що позначилось поступовим збільшенням IgG і зменшенням IgА при 

стабільній концентрації IgМ.  

Аналізуючи динаміку вмісту загальних імуноглобулінів молозива 

встановлено, що за годину до опоросу їх рівень був максимальним і становив 

73,44 г/л (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Рівень загальних імуноглобулінів у молозиві свиноматок у перші 

години лактогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” (M±m, г/л, n = 5) 

Примітка: 1. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01; 000–р≤0,001 у відношенні молозива до 

опоросу; 2. *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

 

Після опоросу відбувалось поетапне зниження вмісту загальних 

імуноглобулінів молозива. Вже через 3 та 6 годин після початку секреції їх уміст 

знижувався на 29,7 % та 40,4 % відповідно, порівняно з показниками у тварин до 

опоросу. Найбільш суттєве зменшення імунних білків молозива виявлено на 12 

годину секреції, майже у 3,8 рази порівняно з їх вмістом до опоросу. 

Подальша динаміка вмісту загальних імуноглобулінів молозива проходила 

поступово та характеризувалась помірним зниженням на 18 годину в 1,4 рази та 

на 24 годину майже у 2,5 рази у порівнянні з їх вмістом на дванадцяту годину. У 

наступні 12 годин секреції динаміка рівня імуноглобулінів знижувалась 

дескрементно та на 36 годину становила 6,65 мг/мл, що наближено до його 

показника у молоці. 

Отже, динаміка вмісту загальних імуноглобулінів молозива у перші 36 

годин лактації характеризувалась стрімким зниженням їх вмісту майже у 8 разів з 

найбільш суттєвими спадами концентрації на 12 та 24 години секреції, порівняно 

з показниками у тварин до опоросу, що є важливим фактором при формуванні 

комплексних імунно-регуляторних механізмів новонароджених поросят. 
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Досліджуючи динаміку вмісту та розподілу основних класів 

імуноглобулінів молозива (табл. 3.13) було встановлено, що найбільша їх 

концентрація припадала на IgG і становила до опоросу 39,69 мг/мл, тобто близько 

54 % від загальних імуноглобулінів.  

Таблиця 3.13 

Рівень імуноглобулінів класів G, М і А у молозиві свиноматок у перші 

години лактогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” (M±m, г/л, n = 5) 

Показники Ig G Ig А Ig М 

До опоросу 
К 39,69±2,68 21,92±3,07 11,83±0,66 

Д 58,49±5,14* 29,98±1,35* 16,87±1,27** 

Ч
а

с 
п

іс
л

я
 о

п
о

р
о

су
, 
г
о

д
и

н
 3 

К 28,59±1,4700 14,67±1,82 8,35±0,3500 

Д 40,89±1,57*** 20,76±1,70* 11,98±1,14* 

6 
К 24,41±1,28000 12,14±1,110 7,18±0,7500 

Д 32,49±2,17* 16,83±1,23* 9,60±1,14 

12 
К 11,16±0,70000 5,18±0,67000 3,16±0,31000 

Д 14,44±0,84* 6,96±0,80 4,62±0,56* 

18 
К 8,01±0,39000 3,65±0,47000 2,37±0,15000 

Д 10,69±0,95* 4,67±0,27 3,38±0,44 

24 
К 4,54±0,57000 2,01±0,40000 1,30±0,19000 

Д 6,51±0,41* 2,69±0,20 2,03±0,13* 

36 
К 3,90±0,31000 1,65±0,15000 1,10±0,21000 

Д 4,11±0,40 1,64±0,15 1,30±0,13 

Примітка: 1. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01; 000–р≤0,001 у відношенні молозива до опоросу; 

2. *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Після опоросу відбувалось поступове зниження цього класу до 6 години в 

1,6 рази зі стрімким зниженням на 12 та 24 годину відповідно в 3,6 та в 8,7 рази у 

порівнянні з його вмістом до опоросу. У цілому за перші 36 годин секреції 

проходило зменшення концентрації IgG в 10,2 рази порівняно з показниками у 

тварин до опоросу. 

Наступним класом, за концентрацією імуноглобулінів у молозиві 

контрольних тварин, є IgA. Найвищий його вміст приходився на період до 

опоросу і становив 21,92±3,07 г/л, що складає 30 % від загальних імуноглобулінів. 

Динаміка даного імунного білка характеризувалась зниженням із найбільшими 
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суттєвими піками на 18 годину в 6 разів, на 24 годину в 10,9 рази та на 36 годину 

в 13,3 рази, порівняно з показниками у тварин до опоросу. 

Рівень IgМ у перших порціях молозива (до опоросу) свиноматок був 

найнижчий серед усіх досліджуваних імуноглобулінів і становив 11,82±0,66 г/л, 

що відносно загальної кількості імуноглобулінів склало 16 %. Динаміка даного 

класу імуноглобулінів була подібною до IgG.  

Модуляція розподілу концентрації даних класів імуноглобулінів молозива у 

перші 36 годин лактогенезу характеризувалась поступовим збільшенням IgG на 

8,3 % та асинхронним зменшенням IgА на 17,1 % за низької варіабельності IgМ, 

порівняно з показниками у тварин до опоросу. 

Отже, зміни вмісту окремих класів імуноглобулінів у молозиві упродовж 

перших 36 годин лактогенезу мали подібний характер до динаміки рівня 

загальних імуноглобулінів, із значно вираженими змінами у концентрації IgА 

майже в 13 разів і IgG та IgМ більше ніж у 10 разів, порівняно з показниками у 

тварин до опоросу. Динаміка співвідношення класів імуноглобулінів за цей період 

характеризувалася поступовим збільшенням відсотку IgG, на тлі зменшення IgА 

та майже незмінною концентрацією IgМ. 

Застосування препарату “Імунолак” поросним свиноматкам сприяло 

збільшенню загальної кількості імуноглобулінів, особливо до, та у перші 12 годин 

після опоросу. За цих умов, вміст усіх трьох класів імуноглобулінів, особливо у 

перші 6 годин секреції молозива у дослідній групі, значно перевищував їх рівень у 

контрольній групі за аналогічний період часу. Така тенденція фактично 

відзначалася протягом усього дослідного періоду. 

Досліджуючи динаміку розподілу концентрації різних класів імунних білків 

молозива за дії дослідного препарату у перші 36 годин лактогенезу було 

відзначено, що вона характеризувалась зниженням IgА на 18,2 % на тлі 

збільшення IgG і IgМ на 5 % і 15 % відповідно, порівняно з контрольною групою. 

Встановлено, що у молозиві свиноматок за годину до, та через 3 години 

після опоросу, кількість антитіл дослідної групи була вищою на 43 % за рахунок 

усіх класів імуноглобулінів порівняно з тваринами контрольної групи (рис. 3.6). У 
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подальшому, з 6 по 18 годину секреції на тлі динаміки зменшення загального 

рівня імунних білків відзначалось достовірне збільшення імуноглобулінів у 

дослідній групі в середньому на 34 %, на 24 годину на 43 %, порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи. Ці зміни відбувалися за рахунок 

збільшення у цей період у дослідній групі вмісту IgМ на тлі зменшення IgА за 

стабільного рівня IgG порівняно з контрольною групою (табл. 3.13). На 36 годину 

секреції загальна кількість антитіл у молозиві дослідної та контрольної груп 

свиней вірогідно не відрізнялася і знаходилась у межах величин 6-7 г/л.  

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

застосування препарату “Імунолак” поросним свиноматкам призводить до 

підвищення в перші 36 годин лактогенезу вмісту загальних імуноглобулінів за 

рахунок усіх його класів, що, в свою чергу, буде сприяти формуванню значно 

повноціннішого колострального імунітету новонароджених поросят.  

Однією з важливих імунобіологічних властивостей молозива є його 

здатність до лізису бактеріальних клітин. Це відбувається за рахунок лізоциму, 

що у комплексі з імуноглобулінами та комплементом формують у травному 

тракті місцевий захист, який перешкоджає проникненню крізь епітелій антигенів 

та колонізації епітелію кишечнику бактеріями і вірусами.  

Досліджуючи рівень бактерицидної активності молозива свиноматок було 

встановлено, що за годину до опоросу цей показник мав найбільш високе 

значення, а з початком лактації поступово знижувався. Так, вже через 3 години 

після опоросу бактерицидна активність молозива зменшувалась на 7,5 % у 

відношенні до початкового рівня (табл. 3.14).  

У наступному, тенденція до зниження бактерицидної активності молозива 

зберігалася до кінця досліду, і становила на 6 годину лактогенезу – 9,2 %, на 12 – 

12,5 % а на 18 – 17,4 % порівняно з її початковим значенням. З 24 по 36 години 

лактогенезу рівень бактерицидної активності молозива свиноматок починав 

зниження значно стрімкіше, про що свідчить зменшення цього показнику 

відповідно на 10,1 % та 21,0 % порівняно з останнім його значенням, та більш ніж 

на 25 % і 34 % відповідно, порівняно з початковим рівнем.  
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Таблиця 3.14 

Бактерицидна та лізоцимна активності молозива свиноматок у перші 

години лактогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” (M±m, %, n = 5) 

 

Бактерицидна активність 

молозива 

Лізоцимна активність 

молозива 

К Д К Д 

До опоросу 51,98±2,41 62,61±2,33* 29,55±0,99 35,03±1,06* 

Ч
а

с 
п

іс
л

я
 

о
п

о
р

о
су

, 
г
о

д
и

н
 3 48,09±2,31 60,52±3,42* 28,38±0,49 32,43±0,88* 

6 47,19±1,20 57,46±1,17** 25,48±0,4100 29,58±1,04* 

12 45,48±1,520 54,62±1,85* 23,63±1,1200 27,75±1,64 

18 42,95±2,000 50,14±1,97 23,08±0,74000 27,98±1,10* 

24 38,61±1,6000 45,69±2,33 23,18±0,33000 26,43±1,26 

36 33,92±1,17000 40,90±2,46 22,30±0,41000 26,20±0,98* 

Примітка: 1. *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю;  

2. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01; 000–р≤0,001 у відношенні молозива до опоросу 

 

Активність лізоциму в молозиві навпаки характеризувалась спочатку значно 

стрімкішим зниженням упродовж перших 12 годин лактогенезу з наступною 

стабілізацією активності ферменту мурамідази. 

Найбільш висока активність лізоциму в молозиві відзначалась до опоросу. 

На 3 годину лактації вона знижувалась на 4 %, на 6 – на 14 %, а на 12 годину – 

більш ніж на 20 % порівняно до початкового її рівня. У наступні 12 годин 

лактогенезу зниження активності лізоциму уповільнювалось. Фермент проявляв 

свою активність у межах величин 23,1 – 23,6 Од. Мінімальна активність 

мурамідази виявлялась на 36 годину лактації. Вона була меншою на 5,6 % 

порівняно з 12 годиною та на 24,5 % у порівняно з початковою активністю.  

Слід відзначити, що бактерицидна і лізоцимна активності у молозиві мають 

пряму кореляційну залежність із рівнем загальних імуноглобулінів, r= 0,88 і 0,97 

відповідно, що може бути обумовлено їх синергічною дією відносно 

корпускулярних антигенів, з якими контактує молозиво. 

Отже, динаміка факторів неспецифічного захисту молозива свиноматок у 

перші години лактогенезу мала високий коефіцієнт кореляції з вмістом загальних 
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імуноглобулінів. За цих умов, найвищий рівень бактерицидної та лізоцимної 

активностей молозива характерний до опоросу з поступовим його зменшенням 

упродовж перших 36 годин лактогенезу, що ймовірно обумовлюється 

нейрогуморальними механізмами, які забезпечують перехід секрету молочних 

залоз від молозива до зрілого молока. 

З корекцією препаратом “Імунолак” у молозиві свиноматок дослідної групи 

відзначалось посилення рівня показників неспецифічного захисту, про що 

свідчить збільшення показників бактерицидної та лізоцимної активностей.  

До опоросу бактерицидна активність молозива дослідних свиноматок 

вірогідно перевищувала значення контрольних свиней на 20,5 %, а лізоцимна 

активність – на 18,5 %. На 3 годину лактогенезу у молозиві свиноматок, яким 

застосовували дослідний препарат, рівень показників бактерицидної та 

лізоцимної активностей був вірогідно вищим за контрольних тварин відповідно на 

25,9 % та 14,3 %.  

За 6 годин після опоросу різниця між групами за рівнем бактерицидної 

активності дещо зменшувалась, і становила 21,8 %, тоді як активність мурамідази 

у молозиві дослідних тварин збільшувалась на 16,1 %. 

На 12 годину лактогенезу показник бактерицидної активності у дослідних 

свиней був вищим за контрольну групу на 20,1 %. У цей же час лізоцимна 

активність молозива свиноматок, яким застосовували препарат, перевищувала 

контрольних тварин на 17,4 %. 

Починаючи з 18 години лактації і до кінця дослідження різниця між 

групами за рівнем бактерицидної активності молозива зберігалась у середньому 

близько 19 %. Активність лізоциму в молозиві на цей час вірогідно відрізнялась 

між групами, про що свідчить збільшення цього показнику у тварин дослідної 

групи на 21,2 % у відношенні до контрольних тварин. Через добу після опоросу 

ця різниця зменшувалась до 14,0 %, а на 36 годину знову зростала до 17,5 %. 

Враховуючи вищезазначене у підрозділі «Фізіологічні дослідження 

модуляції імунобіологічних показників молозива свиноматок та їх корекція 

препаратом “Імунолак” можна зробити узагальнюючі висновки: 
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- застосування поросним свиноматкам препарату “Імунолак” призводило до 

збільшення упродовж перших 36-и годин лактації рівня бактерицидної активності 

молозива та активності лізоциму у середньому на 20 % та 17 % відповідно. Перші 

порції молозива у свиноматок містили найбільшу кількість імуноглобулінів, серед 

яких 54 % займав IgG, 30 % – IgA i 16 % – IgM. Упродовж перших дванадцяти 

годин лактації загальна кількість імуноглобулінів у молозиві зменшувалась у 3,8 

рази (р≤0,001) за рахунок зниження концентрації IgG, IgA i IgM відповідно у 3,6, 

4,2 і 3,7 рази (р≤0,001), що супроводжувалось збільшенням у цей же час фракції 

IgG до 57,2 % на тлі зменшення фракції IgA до 26,6 % та відносно постійним 

відсотковим вмістом IgM (16,2 %). У наступні дванадцять годин лактації кількість 

антитіл зменшувалась у 2,5 рази на тлі пропорційного зниження основних їх 

класів; 

- початок лактації у свиноматок характеризувався секрецією молозива, яке 

володіє високою бактерицидною і лізоцимною активністю. Протягом перших 

дванадцяти годин лактації рівень БАМ зменшився на 12,5 % (р≤0,05) а рівень 

ЛАМ на 20,0 % (р≤0,01). Упродовж наступної доби показник БАМ знизився на 

25,4 % на тлі майже не змінного показнику ЛАМ. За перші тридцять шість годин 

лактації у молозиві свиноматок відбулось зниження рівня бактерицидної 

активності на 34,7 % (р≤0,001), а лізоцимної активності – на 24,5 % (р≤0,001); 

- застосування поросним свиноматкам препарату “Імунолак” сприяло 

збільшенню у молозиві першої доби секреції рівня загальних імуноглобулінів у 

середньому на 38,5 % (р≤0,05-0,01) за рахунок збільшення фракцій IgG, IgA i IgM 

відповідно на 38,3 % (р≤0,05; р≤0,001), 35,5 % (р≤0,05) і 44,1 % (р≤0,05-0,01), та 

підвищенню бактерицидної і лізоцимної активностей відповідно на 20,5 % 

(р≤0,05-0,01) і 16,9 % (р≤0,05). 

Результати підрозділу 3.2. висвітлені у наукових працях [98, 99, 101, 143]. 
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3.3. Фізіологічні особливості становлення імунітету поросят у ранньому 

постнатальному онтогенезі та його корекція препаратом “Імунолак” 

3.3.1. Дослідження морфо-біохімічних показників крові поросят 

 

Дослідження морфо-біохімічних показників крові у тварин є важливими для 

оцінки функціональних систем, які характеризують стан їх організму.  

Отримані результати показали, що у поросят першої доби життя морфо-

біохімічні показники крові знаходились у фізіологічних межах (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Морфо-біохімічні показники крові поросят упродовж раннього періоду 

постнатального онтогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак”  

(M±m, n = 10) 

Вік поросят 
Гемоглобін, 

г/л 

Гематокрит, 

% 

Еритроцити, 

Т/л 

Лейкоцити, 

Г/л 

0 годин 
К 103,60±4,24 35,56±2,17 4,16±0,12 3,32±0,28 

Д 119,80±5,41* 41,26±1,16* 4,68±0,13* 5,00±0,55* 

4 години 
К 101,00±5,23 32,70±1,15 4,13±0,08 6,70±0,7200 

Д 117,00±4,18* 37,08±1,86 4,45±0,07* 11,30±1,41* 

3 доби 
К 95,00±3,79 27,36±1,920 3,79±0,11 6,78±0,7300 

Д 111,20±5,77* 30,95±0,51 4,17±0,10* 7,64±1,03 

7 діб 
К 85,40±5,080 28,16±3,270 3,57±0,100 9,72±1,16000 

Д 100,60±4,24* 31,26±1,70 3,90±0,10* 14,70±1,24* 

14 діб 
К 92,60±6,29 32,32±0,60 3,90±0,08 8,84±0,94000 

Д 102,40±5,25 35,02±1,69 4,10±0,12 8,30±0,58 

23 доби 
К 115,20±5,80 36,44±3,43 4,62±0,17 14,76±0,99000 

Д 122,00±6,77 39,18±2,57 4,82±0,15 15,38±0,69 

Примітка: 1. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01; 000–р≤0,001 у відношенні до поросят до 

вживання молозива; 2. *–р≤0,05 у відношенні до контролю 

 

Через 3 дні після народження у крові поросят відзначалася тенденція до 

зменшення кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну відповідно на 8,89 % і 

8,30 % порівняно з безмолозивними поросятами. На тлі цього у поросят 

відбувалось вірогідне зменшення рівня гематокриту на 23,06 % (р≤0,05) відносно 

новонароджених свиней.  
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Визначено, що найменшого значення кількість еритроцитів і рівень 

гемоглобіну набували у поросят на 7 добу життя. За цей час вони вірогідно 

знижувались відповідно на 14,18 % і 17,57 % (р≤0,05) відносно значення цих 

показників у щойно народжених поросят. Порівняно з тваринами 3доби життя ці 

показники незначно відрізнялися – на 5,81 % та 10,11 % відповідно.  

Слід зазначити, що гематокрит у поросят 7 віку майже не змінювався з 3 

доби життя і був меншим за значення безмолозивних поросят більш ніж на 20 %. 

У подальшому відзначалось зростання у поросят морфо-біохімічних 

показників крові. Так, на кінець другого тижня життя у тварин виявлено 

збільшення рівня гематокриту на 14,77 %, кількості еритроцитів на 9,24 % та 

вмісту гемоглобіну на 8,41 % порівняно з тваринами тижневого віку, але все одно 

ці показники залишались меншими відповідно на 9,11 %, 6,25 % і 10,62 % 

порівняно з поросятами до вживання молозива. 

На 23 добу життя у крові поросят відзначалось максимально високе, за весь 

дослідний період, значення показників кількості еритроцитів, рівня гематокриту 

та гемоглобіну, які були більшими за значення щойно народжених поросят 

відповідно на 11,06 %, 2,48 % і 11,20 %, та переважали значення поросят 

семиденного віку відповідно на 29,41 %, 29,40 % та 25,87 %. 

Отже, ранній постнатальний період онтогенезу в поросят характеризувався 

достатньо високими значеннями показників абсолютної кількості еритроцитів, 

рівня гематокриту і гемоглобіну після народження, суттєвим їх зменшенням 

упродовж першого тижня життя та поступовим зростанням у наступні 16 діб. 

Зміна кількості лейкоцитів у крові поросят, упродовж підсисного періоду, 

характеризувалась поетапним збільшенням їх абсолютного числа у перші 4 

години від народження, а також з 3 по 7 та з 14 по 23 доби життя. Встановлено, 

що до ссання молозива у крові поросят містилась найменша кількість лейкоцитів 

відносно всього досліджуваного періоду. 

За 4 години після народження кількість лейкоцитів у крові поросят стрімко 

збільшувалась у 2,02 рази (р≤0,01) і на цьому рівні зберігалась упродовж перших 

3 діб життя. На 7 добу від народження у неонатальних свиней знову відбулося 
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підвищення кількості лейкоцитів, але вже не таке виражене, як попереднє. У 

тварин цієї вікової групи абсолютне число лейкоцитів перевищило значення 3 

денних поросят на 44,2 %, а поросят до ссання молозива – майже у 3 рази 

(р≤0,001). На кінець 2 тижня життя кількість лейкоцитів у поросят незначно 

зменшилась на 9,1 % відносно 7 денних, але залишилась вірогідно вищою у 2,7 

рази (р≤0,001) від щойно народжених тварин.  

У період з 14 на 23 добу життя у крові поросят знову виявлялось збільшення 

числа лейкоцитів на 67,0 %, у результаті чого загальна їх кількість у поросят 23-

денного віку була вищою за значення свиней до вживання молозива та 3-денного 

віку більш ніж у 4 та 2 рази (р≤0,001) відповідно. 

Неонатальний період у поросят характеризувався різким збільшенням у 

першу добу життя, та поступовим зростанням кількості лейкоцитів у 

периферичній крові впродовж наступних 22 діб від народження з незначним 

зменшенням їх у 2-х тижневому віці. Зміни вищезазначених морфологічних та 

біохімічних показників у поросят вплинули на еритроцитарні індекси (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Еритроцитарні індекси поросят упродовж раннього періоду постнатального 

онтогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” (M±m, n = 10) 

Вік поросят MCV, фл MCH, пг MCHC, % КП, од. 

0 годин 
К 85,30±4,25 24,95±0,56 29,28±0,91 0,75±0,02 

Д 88,16±0,14 25,58±0,78 29,02±0,87 0,77±0,02 

4 години 
К 79,13±4,75 24,47±1,20 30,99±1,76 0,73±0,04 

Д 83,15±3,25 26,25±0,66 31,64±0,72 0,79±0,02 

3 доби 
К 72,48±6,12 25,11±1,25 35,30±2,89 0,75±0,04 

Д 74,23±0,83 26,60±0,86 35,86±1,29 0,80±0,03 

7 діб 
К 78,27±7,06 23,88±1,00 31,11±2,25 0,72±0,03 

Д 80,15±3,94 25,77±0,64 32,35±1,50 0,77±0,02 

14 діб 
К 82,92±1,28 23,71±1,34 28,66±1,95 0,71±0,04 

Д 85,31±3,11 24,93±0,89 29,25±0,73 0,75±0,03 

23 доби 
К 79,29±8,44 24,88±0,61 32,88±4,52 0,75±0,02 

Д 81,42±5,24 25,28±0,77 31,32±1,55 0,76±0,02 

 

У триденних поросят було виявлено тенденцію до зменшення середнього 

об’єму еритроцитів на 15,03 % на тлі збільшення у них середньої концентрації 
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гемоглобіну на 20,56 % відносно показників поросят 4 години житття. У 

подальшому, до кінця другого тижня реєструвалась зворотна динаміка цих 

показників, що позначилось підвищенням на 14,10 % рівня MCV та зменшенням 

на 18,81 % значення MCHC порівняно з триденними поросятами, а вже на 

середину четвертого тижня життя ці показники знову змінили своє значення за 

напрямом початкової тенденції.  

Слід зазначити, що зміни розміру еритроцитів, упродовж раннього 

постнатального періоду, негативно корелювали (r = -0,91) з середньою 

концентрацією гемоглобіну у одному еритроциті, що сприяло відносно 

постійному значенню середньої маси гемоглобіну в еритроциті. 

Отже, неонатальний період у поросят супроводжувався хвилеподібними 

змінами гематологічних індексів, що проявлялось зменшенням об’єму 

еритроцитів та збільшенням у них концентрації гемоглобіну у перші три дні 

життя і з чотирнадцятої по двадцять третю добу від народження, та протилежно 

направленими змінами за цими показниками у період з третьої доби по кінець 

другого тижня життя. 

Дослідження різних видів лейкоцитів вказують на те, що до ссання 

молозива і в перші години життя у крові поросят домінувала фракція нейтрофілів, 

а кількість еозинофілів і моноцитів знаходились на низькому рівні (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17  

Співвідношення різних форм лейкоцитів у крові контрольної групи поросят 

упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу (M±m, %, n=10) 

Вік 

поросят 
Б Е 

Нейтрофіли 
Л М 

П С 

0 годин 0 0,60±0,21 1,80±0,29 56,30±2,32 40,60±2,53 0,70±0,34 

4 години 0 0,70±0,34 2,70±0,60 68,10±2,39** 27,20±2,15** 1,30±0,70 

3 доби 0 1,20±0,29 1,20±0,38 45,80±3,71* 50,20±3,49* 1,60±0,33 

7 діб 0 1,70±0,29* 2,20±0,29 48,70±1,97* 45,60±1,76 1,80±0,58 

14 діб 0 1,10±0,48 1,60±0,37 33,80±3,80*** 60,90±4,26** 2,60±0,65* 

23 доби 0 4,20±0,80** 1,80±0,52 49,20±2,58* 41,60±1,89 3,20±1,38 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до поросят до 

вживання молозива 
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Упродовж неонатального періоду відбувся перерозподіл лейкоцитарних 

фракцій, який характеризувався поступовим підвищенням відсотку еозинофілів та 

моноцитів на тлі осцілятивних змін у фракціях нейтрофілів та лімфоцитів. 

Вірогідні зміни за відносним вмістом лейкоцитарних фракцій відзначались 

вже через 4 години після народження. У цей же час збільшився відсоток 

нейтрофільних гранулоцитів на 21,0 % (р≤0,01) та моноцитів на 85,7 % на тлі 

зменшення на 33,0 % фракції лімфоцитів (р≤0,01) порівняно з поросятами до 

вживання молозива. Вміст еозинофілів у крові поросят упродовж перших 4-х 

годин життя майже не змінювався.  

На 3-тю добу життя у крові неонатальних поросят відзначали перерозподіл 

між фракціями нейтрофілів і лімфоцитів та збільшення популяції еозинофілів і 

моноцитів. Порівняно з поросятами до вживання молозива вміст нейтрофільних 

гранулоцитів був вірогідно нижчим на 18,7 % (р≤0,05), а лімфоцитів, навпаки, 

вищим на 23,7 % (р≤0,05). Рівень моноцитів і еозинофілів підвищувався 

відповідно у 2,3 та 2,0 рази. 

Упродовж наступних 4 діб життя співвідношення між нейтрофілами і 

лімфоцитами майже не змінилось, тоді як фракції моноцитів і еозинофілів 

зростали відповідно на 12,5 % та 41,7 % порівняно з поросятами 3 доби життя. 

Аналізуючи лейкограму поросят 14-денного віку відзначено, що у цей же 

період відбулось збільшення мононуклеарних лейкоцитів – лімфоцитів у 1,5 рази 

(р≤0,01) і моноцитів у 3,7 рази (р≤0,05) та зменшення фракцій сегментоядерних 

нейтрофілів на 40,0 % (р≤0,001) порівняно з поросятами до вживання молозива. 

Кількість еозинофілів у свиней 14-денного віку зменшилась на 35,3 % відносно 

поросят тижневого віку, але все одно залишалась більшою за їх кількість у 

добових поросят на 83,3 %. Зменшення гранулоцитарних лейкоцитів у 

периферичній крові тварин, на нашу думку, може бути пов’язане як з їх міграцією 

у тканини, де вони формують захисний бар’єр організму, так і з їх фізіологічним 

апоптозом, що відбувається через 14-23 доби після надходження гранулоцитів у 

кров’яне русло. 
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Перед відлученням від свиноматки, на 23-ю добу життя, кількість 

лімфоцитів у крові поросят знаходилась на такому ж рівні, як і у період до ссання 

молозива, але порівняно з 2-х тижневими тваринами, їх вміст знизився на 31,7 %. 

Фракція нейтрофілів на 23-ю добу, навпаки, збільшилась на 45,6 % порівняно зі 

свинями 14-добового віку, але все одно залишилась вірогідно меншою на 12,6 % 

(р≤0,05) відносно поросят домолозивного періоду. Кількість моноцитів та 

еозинофілів на кінець дослідного періоду збільшувалась відповідно у 4,6 і 7 разів 

(р≤0,01) порівняно з поросятами до вживання молозива. 

Отже, підсисний період у поросят характеризувався низькою абсолютною 

кількістю лейкоцитів одразу після народження, серед яких переважали 

поліморфоядерні клітини та значним підвищенням їх кількості до 23 дня життя з 

одночасним перерозподілом фракцій у бік збільшення лімфоцитів, еозинофілів та 

моноцитів на тлі зниження сегментоядерних нейтрофілів, що може бути пов’язано 

із розвитком імунобіологічної системи захисту поросят у постнатальному 

онтогенезі. 

Триразове введення свиноматкам у другій половині поросності препарату 

“Імунолак” сприяло збільшенню у поросят першого тижня життя кількості 

еритроцитів, гематокритного показнику та рівня гемоглобіну. Так, у поросят, 

отриманих від свиноматок дослідної групи, до та через чотири години після 

вживання молозива, рівень гемоглобіну, показник гематокриту та кількість 

еритроцитів були в середньому вірогідно більшими відповідно на 15,74 %, 

14,71 % і 10,13 % (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи.  

На 3 та 7 доби життя рівень гемоглобіну у крові дослідних тварин був 

вірогідно вищим за контрольних поросят на 17,05 % і 17,80 % (р≤0,05) відповідно. 

У цей же час кількість еритроцитів переважала у крові дослідних поросят 

відповідно на 10,03 % і 9,24 % (р≤0,05), а гематокритний показник – відповідно на 

13,12 % і 11,01% порівняно з контрольними тваринами. У подальшому вірогідної 

різниці між цими показниками не було виявлено. 

За використання препарату вірогідної різниці між еритроцитарними 

індексами дослідних і контрольних тварин не встановлено. 



107 

Корекція поросним свиноматкам препаратом “Імунолак” позначилась 

підвищенням у народжених від них поросят упродовж першого тижня життя, 

загальної кількості лейкоцитів більш ніж на 50 %. Так, до вживання молозива 

абсолютна кількість лейкоцитів у поросят дослідної групи перевищувала значення 

контрольних тварин на 50,6 % (р≤0,05), а через 4 години після ссання ця різниця 

збільшувалась до 68,7 % (р≤0,05). У 7 денних поросят дослідної групи кількість 

лейкоцитів була більшою за значення контрольної групи на 51,2 % (р≤0,05). У 

подальшому ранньому постнатальному онтогенезі різниця між групами не 

перевищувала 6,1 %, що на тлі великої варіабельності за цим показником у 

середині групи не має достовірності. 

Також у крові дослідної групи поросят за дії препарату відзначалось 

збільшення абсолютної кількості різних фракцій лейкоцитів (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Кількість різних форм лейкоцитів у крові поросят упродовж раннього 

періоду постнатального онтогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” 

(M±m, Г/л, n=10) 

Вік поросят Б Е 
Нейтрофіли 

Л М 
П С 

0 годин 
К 0 0,02±0,01 0,06±0,01 1,86±0,14 1,36±0,17 0,03±0,01 

Д 0 0,04±0,01 0,08±0,01 2,56±0,36 2,27±0,29 0,05±0,02 

4 години 
К 0 0,05±0,03 0,18±0,04 4,52±0,37 1,86±0,33 0,09±0,04 

Д 0 0,11±0,06 0,18±0,05 6,95±1,04* 3,92±0,33** 0,15±0,05 

3 доби 
К 0 0,08±0,02 0,08±0,03 3,04±0,19 3,47±0,29 0,11±0,02 

Д 0 0,07±0,02 0,15±0,08 2,70±0,53 4,57±0,27* 0,15±0,04 

7 діб 
К 0 0,17±0,04 0,21±0,02 4,74±0,61 4,44±0,57 0,17±0,04 

Д 0 0,22±0,08 0,20±0,06 5,94±0,63 8,03±0,74** 0,32±0,13 

14 діб 
К 0 0,09±0,04 0,14±0,03 2,97±0,42 5,40±0,64 0,25±0,09 

Д 0 0,11±0,02 0,08±0,03 2,99±0,17 4,94±0,43 0,18±0,06 

23 доби 
К 0 0,64±0,15 0,27±0,08 7,25±0,56 6,15±0,54 0,46±0,20 

Д 0 0,40±0,09 0,30±0,07 7,33±0,68 6,97±0,34 0,38±0,10 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

 

Так, у крові дослідних тварин після вживання молозива вірогідно 

переважали фракції нейтрофілів і лімфоцитів відповідно у 1,58 (р≤0,05) та 2,11 
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(р≤0,01) рази, порівняно зі свинями контрольної групи. Одночасно з цим у 

дослідних поросят відзначалась тенденція до збільшення моноцитів на 66,67 %. 

У триденних поросят різниці між групами за рівнем нейтрофілів не 

виявлено, а за вмістом мононуклеарів дослідна група тварин перевищувала 

контрольну більш ніж на 30 % (р≤0,05).  

На кінець першого тижня життя різниця між групами за вмістом лімфоцитів 

вірогідно збільшувалась до 80,86 % (р≤0,01), за кількістю моноцитів – до 88,24 %, 

а за нейтрофілами – до 29,54 %. У наступні 16 діб дослідження вірогідної різниці 

між групами виявлено не було.  

Таким чином, застосування свиноматкам у другій половині поросності 

препарату “Імунолак”, забезпечує у отриманих від них поросят значно вищий 

рівень лейкоцитів упродовж першого тижня життя в основному за рахунок 

підвищення фракції мононуклеарних лейкоцитів та нейтрофілів, що свідчить про 

імуномодулювальний вплив препарату на організм новонароджених поросят, 

завдяки якому відбувається посилення рівня їх клітинної ланки імунного захисту. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що ранній 

неонатальний період онтогенезу характеризувався достатньо високим 

абсолютним числом еритроцитів, рівнем гематокриту і гемоглобіну в поросят 

після народження, зменшенням їх упродовж перших семи діб життя відповідно на 

14,18 % (р≤0,05), 20,8 % (р≤0,05) і 17,6 % (р≤0,05) та зростанням цих показників у 

наступні 16-ть діб життя, порівняно з показниками у тварин на час народження. 

Вроджений імунітет у новонароджених поросят упродовж раннього періоду 

постнатального онтогенезу  характеризувався низьким абсолютним числом 

лейкоцитів на момент народження, серед яких переважали нейтрофіли та 

збільшенням кількості лейкоцитів у 2,02 рази (р≤0,01) у перші години життя за 

рахунок зростання фракції нейтрофілів на 21,9 % (р≤0,01) і одночасним 

зменшенням лімфоцитів на 33,0 % (р≤0,01). У наступному кількість лейкоцитів 

поступово підвищувалась на 7 та 23 доби від народження відповідно у 2,9 та 4,45 

рази (р≤0,001) порівняно з показниками у тварин на час народження. Ці зміни 

супроводжувались зменшенням кількості нейтрофілів та збільшенням числа 
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лімфоцитів і моноцитів на чотирнадцяту добу життя відповідно у 1,4 (р≤0,001), 

1,5 (р≤0,01) і 3,7 (р≤0,05) рази порівняно з показниками у тварин на час 

народження.  

Корекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяла збільшенню 

у поросят, упродовж першого тижня життя, рівня гемоглобіну на 16,6 % (р≤0,05), 

кількості еритроцитів на 9,9 % (р≤0,05) та лейкоцитів, більш ніж на 45,8 % 

(р≤0,05) за рахунок підвищення фракцій лімфоцитів і сегментоядерних 

нейтрофілів у середньому в 1,73 (р≤0,05- р≤0,01) і 1,27 (р≤0,05) рази порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи. 

 

3.3.2. Дослідження формування клітинної ланки імунітету у крові 

поросят 

Результати дослідження формування клітинної ланки імунітету вказують на 

те, що у перші години після народження у крові поросят містився високий рівень 

активних фагоцитів, який із часом поступово зменшувався, тоді як їх агресивність 

та перетравна здатність, навпаки, збільшувались. На тлі застосування поросним 

свиноматкам препарату “Імунолак” у крові отриманих від них поросят 

відзначалось підвищення вмісту активних фагоцитів і одночасне посилення їх 

агресивності та перетравної здатності. 

Досліджуючи динаміку вмісту активних фагоцитів у крові поросят 

упродовж раннього постнатального періоду було встановлено, що показник ФАЛ 

у першу добу життя мав найвище значення і з часом поступово зменшувався. Так, 

до вживання молозива та у перші години після ссання він коливався у межах 77 % 

(рис. 3.7), що у період до вживання молозива та в перші години життя формує 

основний імунологічний бар’єр новонароджених. У подальшому, на 3 та 7 доби, 

відбувається зниження цього показнику до 74 % та 71 % відповідно порівняно з 

показниками у тварин до вживання молозива. 

Упродовж другого тижня життя ФАЛ у крові поросят контрольної групи 

незначно збільшувалась майже до 73 %, а на кінець третього тижня знов 

зменшувалась до 69 % порівняно з показниками у тварин 7 добового віку. На 
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нашу думку, тенденція до зниження кількості активних фагоцитів у поросят на 3 

та 7 добу обумовлена формуванням колостральних захисних механізмів, а на 

кінець третього тижня, утворенням власних імунобіологічних факторів. 

 

Рис. 3.7. Динаміка фагоцитарної активності лейкоцитів у крові 

новонароджених поросят на різних етапах неонатального періоду та її корекція 

препаратом “Імунолак” (M±m, n = 10).  

Примітка: 1. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01 у відношенні до поросят до вживання 

молозива; 2. *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

 

Отже, ранній постнатальний період онтогенезу поросят характеризувався 

високим рівнем фагоцитарної активності лейкоцитів у новонароджених у першу 

добу життя та поступовим його зниженням упродовж першого та третього тижнів. 

Дослідження ФАЛ у крові неонатальних поросят за корекціїї препаратом 

“Імунолак” вказують на зростання цього показника в дослідних тварин упродовж 

усього підсисного періоду. Так, вже одразу після народження, різниця між 

групами становила майже 11 % (р≤0,01). На 3 добу життя вона дещо зменшилась 

до 8,3 % (р≤0,05), а вже на 7 добу зросла до 13,3 % (р≤0,01). На кінець другого та 

початок четвертого тижня життя ФАЛ у дослідних поросят вірогідно переважала 

над контрольними тваринами в середньому на 9,5 %. Це може бути пов’язане з 

надходженням більшої кількості опсонінів з молозивом матері та підвищенням 
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експресії рецепторів плазмолеми фагоцитуючих клітин, які володіють 

адгезуючими властивостями відносно антигенних структур без участі опсонінів.  

Таким чином, використання препарату сприяло збільшенню у крові поросят 

рівня ФАЛ, що може вказувати на підвищення рівня захисту тварин на тлі 

розвитку вікових імунодефіцитних станів упродовж підсисного періоду. 

Дослідження стану агресивності та перетравної здатності активних 

фагоцитів у крові поросят раннього постнатального періоду вказують на 

поступове збільшення агресивності лейкоцитів впродовж усього періоду 

дослідження, та незначне зростання упродовж першого тижня від народження 

показнику перетравної здатності лейкоцитів. Рівень останнього різко 

збільшувався впродовж другого тижня життя, а на 23 добу від народження, 

відновився до стану 7 добового віку.  

Динаміка фагоцитарного числа активних лейкоцитів та стан їх перетравної 

здатності мали наростаючий характер (табл. 3.19).  

Таблиця 3.19 

ФЧ та ІЗФ у крові поросят упродовж раннього періоду постнатального 

онтогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” (M±m, Од., n = 10) 

Вік 

поросят 

ФЧ ІЗФ 

Контроль Дослід Контроль Дослід 

0 годин 2,12±0,21 2,30±0,18 1,27±0,17 1,40±0,19 

4 години 2,28±0,10 2,60±0,17 1,34±0,11 1,35±0,23 

3 доби 2,62±0,20 3,08±0,33 1,39±0,19 1,56±0,15 

7 діб 2,68±0,20 3,28±0,16* 1,47±0,20 1,67±0,16 

14 діб 2,94±0,150 3,18±0,14 1,86±0,150 2,23±0,16 

23 доби 3,10±0,1900 3,16±0,18 1,53±0,19 2,20±0,21* 

Примітка: 0–р≤0,05; 00–р≤0,01 у відношенні до поросят до вживання 

молозива; 2. *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

 

Так, у крові поросят першої доби життя індекс агресивності фагоцитів 

знаходився на рівні 2,2 Од. Через три доби цей показник збільшився майже на 

20 % і до кінця першого тижня зберігався на цьому рівні. 
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Упродовж наступних 14 діб рівень агресивності лейкоцитів поступово 

зростав, про що свідчить збільшення ФЧ на 14 та 23 добу життя неонатальних 

поросят відповідно на 9,7 % та 15,7 % порівняно з 7-ю добою життя. Порівнюючи 

рівень цього показнику між поросятами до вживання молозива та на 14-у і 23-ю 

добу життя, було відзначено його збільшення відповідно на 38,7 % та 46,2 % 

порівняно з показниками у тварин до вживання молозива. Зростання ФЧ у 

поросят упродовж підсисного періоду свідчить про посилення їх поглинальної 

здатності. Оскільки остання є формою клітинного руху, можна припустити, що з 

часом зростає і міграційна здатність фагоцитуючих клітин, що забезпечує значно 

вищий рівень імуноклітинного захисту. 

Як відзначено вище, динаміка перетравної здатності активних лейкоцитів у 

крові новонароджених поросят упродовж перших двох тижнів носила висхідний 

характер. Одразу після народження, до вживання молозива, ІЗФ мав найменше 

значення за весь дослідний період і становив 1,27 Од. Оскільки останній є 

більшим за 1, це свідчить про те, що процес фагоцитозу має завершений характер.  

Упродовж першого тижня життя у контрольних свиней цей показник 

планомірно зростав і на 7 добу після народження становив 1,67 Од., що на 19,3 % 

більше від початкового його рівня. У наступні 7 діб відбувалось різке збільшення 

перетравної здатності активних лейкоцитів. У цей же час ІЗФ набув свого 

максимального значення за весь дослідний період, що на 26,5 % більше за 

попереднє значення, та на 46,5 % більше порівняно з новонародженими 

тваринами. У наступні 7 діб життя ІЗФ знижувався до 1,53 Од., що менше за 

значення 14 доби на 17,7 %. 

Отже, ранній постнатальний період розвитку поросят характеризувався 

висхідною динамікою показнику агресивності та завершеністю перетравної 

здатності активних лейкоцитів упродовж усього підсисного періоду і зниженням 

рівня останньої на початок четвертого тижня життя. 

З’ясовуючи імунокорегуючий вплив препарату “Імунолак” на ФЧ та ІЗФ у 

крові новонароджених поросят було встановлено, що обидва показники у поросят 

дослідної групи до вживання молозива перевищували значення контрольних 
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відповідно на 8,5 % та 10,2 %. Через чотири години після ссання молозива ФЧ у 

дослідних поросят збільшилось на 14,0 % порівняно з контрольними тваринами. 

У цей же час ІЗФ у дослідних тварин зменшувався до однакового рівню з 

контролем. На 3 добу життя у крові поросят дослідної групи показнки ФЧ та ІЗФ 

були більшими за значення у контрольних тварин відповідно на 17,6 % та 12,2 %.  

На кінець першого тижня різниця між групами за ФЧ набула вірогідних 

змін і становила 22,4 % (р≤0,05). Рівень ІЗФ у цей час був більшим у дослідних 

тварин на 13,6 % у відношенні до контрольної групи. До кінця другого тижня 

життя різниця між групами поросят за цими показниками зменшувалась 

відповідно до 8,2 % та майже 20 %. На 23 добу життя фагоцитарне число між 

дослідними та контрольними тваринами майже не відрізнялось, тоді як ІЗФ у 

тварин дослідної групи був вірогідно вищим на 43,8 % (р≤0,05) порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи.  

Таким чином, корекція поросним свиноматкам у другій половині поросності 

препаратом “Імунолак” призводить до підвищення агресивності фагоцитуючих 

лейкоцитів упродовж першого тижня життя та посиленням їх перетравної 

здатності з другого тижня від народження, що в свою чергу посилює рівень 

захисту новонароджених особливо у критичний період, який виникає внаслідок 

витрат та катаболізму колостральних імунних факторів на тлі несформованої 

власної імунної системи. 

Упродовж раннього постнатального періоду поросят рівень НСТ знаходився 

на достатньо високому рівні. Цей показник мав високе значення у тварин 1  та 14 

добового віку. Незначне зменшення його відмічалось у свиней на 7 добу від 

народження, а різке зниження відзначено на початку 4 тижня життя.  

У новонароджених поросят контрольної групи до вживання молозива рівень 

НСТ становив 18,8 % (рис. 3.8), а через чотири години після ссання цей показник 

зростав до 19,8 % порівняно з показниками у тварин до вживання молозива.  
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Рис. 3.8. НСТ-показник у крові поросят упродовж раннього періоду 

постнатального онтогенезу та його корекція препаратом “Імунолак” 

(M±m, %, n=10) 

Примітка: 1. 0–р≤0,05; 00–р≤0,01 у відношенні до поросят до вживання 

молозива; 2. *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

 

На 3 та 7 доби НСТ зменшується відповідно у 1,21 та 1,25 рази порівняно зі 

значенням поросят першої доби життя. Упродовж другого тижня НСТ у поросят 

збільшився у 1,22 рази порівняно з поросятами 7 доби життя, а на кінець третього 

тижня різко знижується майже у 1,46 рази за значення 14-добового віку. 

Таким чином, формування фагоцитарної ланки імунітету поросят у ранній 

постнатальний період онтогенезу характеризувався високим вмістом мікрофагів з 

активним оксигензалежним механізмом метаболізму в добовому і двотижневому 

віці та зменшенням їх активності у другій половині першого та початку 

четвертого тижнів від народження. 

За дії препарату “Імунолак” відмічалось збільшення у новонароджених 

поросят рівня НСТ упродовж першого тижня життя. Слід відзначити, що у 

дослідних тварин до вживання молозива значення НСТ вірогідно перевищувало 

контрольних на 17,1 % (р≤0,05), через 4 години ця різниця зменшувалась до 

13,2 % (р≤0,05), а вже на 3 і 7 доби життя відновлювалась до 14,6 % та 15,1 % 
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(р≤0,05) відповідно. Починаючи з 14 доби від народження та у подальшому 

різниці між дослідною та контрольною групами не виявлено.  

Корекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяє підвищенню 

упродовж першого тижня життя поросят кількості мікрофагів з активованим 

оксигензалежним механізмом бактеріолітичної активності. 

Аналізуючи вище наведене, слід відзначити, що ранній постнатальний 

період онтогенезу поросят супроводжувався високим вмістом активних фагоцитів 

у крові новонароджених, у тому числі з активним оксигензалежним механізмом 

бактеріолітичної активності та поступовим їх зменшенням у другій половині 

першого та протягом третього тижня життя. Одночасно з цим підвищувалась 

активність та агресивність фагоцитів на тлі зростання їх перетравної здатності. 

Досліджуючи імунокорегуючу дію препарату зі стінок клітин 

лактобактерій, було відмічено упродовж усього періоду дослідження збільшення 

у крові народжених поросят показнику ФАЛ в середньому на 11,5 %, порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи. Різниця між групами за ФЧ мала 

висхідну динаміку зростання, пік якої припадав на кінець 1 тижня життя, після 

чого остання починала зменшуватись і зникала на початок 4 тижня. ІЗФ у 

дослідних свиней також був більшим від контрольних вже від народження і з 

часом ця різниця поступово збільшувалась. Одночасно з цим, відзначалось 

підвищення показнику НСТ у перші 7 діб життя у середньому на 17 % порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи. 

Дослідження лімфоцитів показали, що в крові поросят до ссання молозива 

переважали недиференційовані форми лімфоцитів (табл. 3.20), оскільки у 

новонароджених тварин більшість агранулоцитів не мають на своїй плазмолемі 

диференціюючих рецепторів. 

Через 4 години після вживання молозива відбувся перерозподіл між 

лімфоцитами. За цей час вірогідно зменшилась відносна кількість 0-лімфоцитів на 

31,2 % (р≤0,001) на тлі збільшення Т-, В-, і NK-лімфоцитів відповідно на 74,5 % 

(р≤0,01), 76,2 % (р≤0,01) і 72,7 % (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин до 

вживання молозива. 
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Упродовж перших 7 діб життя у крові поросят відносна кількість 

диференційованих форм лімфоцитів продовжувала поступово збільшуватись, тоді 

як фракція 0-х клітин, навпаки, зменшувалась. 

Таблиця 3.20 

Динаміка лімфоцитів у крові поросят контрольної групи впродовж 

раннього періоду постнатального онтогенезу (M±m, %, n = 10) 

Вік 

поросят 

Лімфоцити 

Т- В- NK- 0- 

0 годин 14,90±1,08 10,10±0,99 4,40±0,80 70,60±1,49 

4 години 26,00±2,23** 17,80±1,81** 7,60±0,78* 48,60±2,53*** 

3 доби 29,20±2,34*** 20,20±1,33*** 7,10±0,94 43,50±1,32*** 

7 діб 35,40±1,97*** 21,30±0,95*** 9,40±0,65** 33,90±1,54*** 

14 діб 30,80±1,53*** 19,50±0,94*** 8,90±0,94** 40,80±1,39*** 

23 доби 41,30±1,05*** 22,30±1,05*** 8,70±0,96** 27,70±1,97*** 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 відносно до поросят віком 0 годин 

 

Так, за перші 3 доби життя, у поросят збільшилась кількість Т-, В- і NK-

лімфоцитів відповідно у 1,9; 2,0 (р≤0,001) і 1,6 рази, за рахунок зменшення вмісту 

0-лімфоцитів на 38,4 % порівняно з поросятами до вживання молозива. У 

наступні 4 доби зміни були менш вираженими і характеризувались збільшенням 

фракцій Т-, В- і NK-лімфоцитів відповідно на 21,2 %, 5,5 % і 32,4 %, з одночасним 

зменшенням 0-лімфоцитів на 22,1 %, порівняно з тваринами 3 доби життя. 

На кінець 2 тижня життя відзначалось зниження відносної кількості Т-, В- і 

NK-клітин відповідно на 13,0 %, 8,5 % і 5,3 % на тлі збільшення фракції 0-

лімфоцитів на 20,4 % порівняно з поросятами тижневого віку. Ці зміни можуть 

бути обумовлені апоптозом короткоживучих лімфоїдних клітин, кількість яких у 

циркулюючій крові може досягати 30 % або міграцією з кров’яного русла клітин, 

що проявляють цитотоксичні властивості. 

Порівнюючи кількість лімфоцитів у поросят 14 добового віку встановлено 

вірогідне збільшення всіх диференційованих форм лімфоцитів у середньому в 2,0 

рази (р≤0,001) та зменшення на 42,2 % (р≤0,001) кількість 0-лімфоцитів порівняно 

з показниками у тварин до вживання молозива.  
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На 23 добу життя у периферичній крові поросят відзначалась найбільша 

кількість диференційованих форм лімфоцитів – 72,3 % від загального пулу 

лімфоцитів, серед яких 57 % припадало на фракцію Т-лімфоцитів, 31 % – В-

лімфоцитів, останні 12 % – NK-лімфоцити. Слід зазначити, що в цьому віці 

відсоток Т- і В-лімфоцитів був найвищим за весь час досліджень і переважав 

значення поросят до ссання молозива відповідно у 2,8 та 2,2 рази (р≤0,001), а 

значення поросят 2 тижневого віку відповідно на 34,1 % і 14,4 %, що пов’язано із 

становленням у поросят власної імунної системи. 

Фракція NK-лімфоцитів свого максимального піку зазнала на 7 добу життя 

поросят, після чого дещо зменшилась на 7,5 %, але залишилась вірогідно вищою у 

2,0 рази (р≤0,001) порівняно з тваринами безмолозивного періоду і коливалась на 

цьому рівні до кінця досліду. Напевно, ці зміни пов’язані з активуючою дією 

імунобіологічних речовин, які надходять до організму новонароджених поросят з 

молозивом матері, та забезпечують формування їх імунної системи. 

Кореляційний аналіз зв’язків між віковими змінами різних класів лімфоцитів 

вказує на те, що відносний вміст Т-, В- і NK-лімфоцитів негативно корелює з 

фракцією 0-х клітин. Так, найвища ступінь кореляції відзначена між Т- і 0-

лімфоцитами (r= -0,99), дещо менша залежність відзначається між В- і 0-

лімфоцитами (r= -0,98) та NK- і 0-лімфоцитами (r= -0,92). 

Основною фракцією серед диференційованих форм лімфоцитів є Т-клітини. 

Дослідивши розподіл цієї фракції за щільністю рецепторів на поверхні мембрани 

упродовж перших 23 діб життя поросят встановлено, що основну її частину 

займали клітини з низькою щільністю рецепторів на мембрані, у результаті чого 

їх вікова динаміка дублювала зміни загальної кількості Т-лімфоцитів (табл. 3.21).  

До ссання молозива у крові поросят їх кількість становила 92,62 %, а вже 

через чотири години після народження їх чисельність зменшувалась до 75,77 % 

відносно загальної кількості Т-клітин, і зберігалась на цьому рівні, коливаючись у 

межах 4 %, до 23 доби життя.  

Порівнюючи вікову динаміку вмісту Т-лімфоцитів з НЩМР слід зазначити, 

що їх кількість поступово збільшувалась упродовж усього неонатального періоду 
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з незначним зменшенням на 14 добу життя. Вже одразу через декілька годин після 

ссання молозива кількість цих клітин збільшилась на 42,75 % (р≤0,01) порівняно з 

попереднім значенням. На 3 добу від народження ця різниця зростала до 68,12 % 

(р≤0,001), а на кінець першого тижня життя їх кількість майже у 2 рази (р≤0,001) 

перевищувала значення безмолозивних поросят.  

Таблиця 3.21 

Динаміка Т-лімфоцитів з різним ступенем щільності мембранних 

рецепторів у крові поросят контрольної групи впродовж раннього періоду 

постнатального онтогенезу  (M±m, %, n = 10) 

Вік поросят 
Т-лімфоцити 

НЩМР СЩМР ВЩМР 

0 годин 13,80±0,88 1,10±0,21 0 

4 години 19,70±1,49** 4,90±0,65*** 1,40±0,21*** 

3 доби 23,20±1,29*** 4,80±0,91** 1,20±0,29** 

7 діб 26,80±1,04*** 6,90±0,87*** 1,70±0,14*** 

14 діб 22,30±0,78*** 7,40±0,78*** 1,10±0,21*** 

23 доби 29,60±1,02*** 9,30±0,86*** 2,40±0,33*** 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р ≤0,001 відносно поросят віком 0 годин 

 

Упродовж 2 тижня життя поросят відзначалось незначне зменшення 

кількості Т-лімфоцитів з НЩМР на 16,79 % порівняно до поросят 7 денного віку. 

Не зважаючи на це, їх кількість однаково залишалась вірогідно більшою за 

значення безмолозивних поросят на 61,59 % (р≤0,001).  

Другою, за кількістю Т-лімфоцитів у крові поросят, була фракція клітин з 

середньою щільністю мембранних рецепторів, а найменший відсоток припадав на 

клітини з високою щільністю рецепторів на плазмолемі. До вживання молозива у 

поросят кількість клітин з СЩМР становила 7,38 %, а лімфоцити з ВЩМР взагалі 

були відсутніми.  

Через декілька годин після ссання молозива відсоток Т-клітин з СЩМР у 

крові новонароджених поросят збільшився у 4,46 рази (р≤0,001) та з’явились Т-

лімфоцити з ВЩМР, кількість яких становила 5,39 % від загальної кількості Т-
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клітин, порівняно з показниками у тварин на час народження. На цьому рівні 

кількість цих форм лімфоцитів зберігалась до 3 добового віку. 

У подальшому, на 7, 14 та 23 доби життя, у крові поросят відбулось 

поступове збільшення кількості Т-лімфоцитів з СЩМР на 40,81 %, 51,02 % і 

89,79 % відповідно, порівняно до їх кількості у свиней 3 добового віку та у 6,27; 

6,73 і 8,46 рази (р≤0,001) порівняно з показниками у тварин на час народження.  

Кількість Т-клітин з ВЩМР у поросят 7 доби життя збільшилась на 41,67 % 

у відношенні до 3 добових, а на кінець другого тижня життя зменшилась на 

35,29 % порівняно з тваринами тижневого віку.  

На двадцять третю добу у крові поросят відзначалось збільшення кількості 

Т-лімфоцитів з ВЩМР у 2,18 раз порівняно зі свинями двотижневого віку. 

Отже, ранній постнатальний період у поросят характеризувався 

переважанням у крові новонароджених свиней до вживання молозива кількості Т-

лімфоцитів із низькою щільністю рецепторів на їх плазмолемі та відсутністю 

клітин з високою щільністю мембранних рецепторів. Надалі, неонатальний період 

у свиней супроводжувався поступовим збільшенням до двадцять третьої доби 

життя фракції Т-лімфоцитів за рахунок клітин із низькою та середньою щільністю 

мембранних рецепторів, із незначним зменшенням кількості низькоавідних клітин 

у двотижневому віці, та параболічною зміною кількості високоавідних Т-клітин із 

підвищеннями на сьому та двадцять третю доби життя і зменшенням на кінець 

другого тижня від народження. 

Дослідження співвідношення В-лімфоцитів із різним ступенем щільності 

мембранних рецепторів вказують на те, що у поросят до вживання молозива 

основну масу клітин цього класу займали лімфоцити з низькою щільністю 

рецепторів на плазмолемі (табл. 3.22). Їх кількість становила 97,03 % від 

загального вмісту. Останні майже 3 % займали клітини з середньою 

концентрацією мембранних рецепторів, а високоавідних В-лімфоцитів взагалі не 

було виявлено в поросят на час народження.  
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Таблиця 3.22 

Динаміка В-лімфоцитів з різним ступенем щільності мембранних 

рецепторів у крові поросят контрольної групи впродовж раннього періоду 

постнатального онтогенезу  (M±m, %, n = 10) 

Вік поросят 
В-лімфоцити 

НЩМР СЩМР ВЩМР 

0 годин 9,80±0,88 0,30±0,14 0 

4 години 15,70±1,27** 1,70±0,45* 0,40±0,21* 

3 доби 17,70±0,89*** 1,90±0,27*** 0,60±0,21** 

7 діб 18,60±0,93*** 1,90±0,21*** 0,80±0,22 

14 діб 17,50±0,59*** 1,60±0,21*** 0,40±0,21** 

23 доби 19,10±0,72*** 2,20±0,29*** 1,00±0,31 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р ≤0,001 відносно поросят віком 0 годин 

 

За чотири години після народження у крові поросят збільшилась кількість 

В-лімфоцитів за рахунок кількості клітин з низьким та середнім ступенем 

щільності мембранних рецепторів відповідно у 1,60 (р≤0,01) та 5,67 (р≤0,05) рази. 

У цей же час, виявлено клітини з високою щільністю мембранних рецепторів, 

кількість яких становила 2,25 % від загального пулу В-клітин.  

Збільшення В-лімфоцитів у свиней 3 доби життя відбувалось за рахунок 

підвищення у крові всіх форм цих клітин. Лімфоцити з НЩМР підвищувались на 

80,61 % (р≤0,001), з СЩМР у 6,33 рази (р≤0,001) порівняно з показниками у 

тварин на час народження, з ВЩМР на 50 % порівняно зі значенням поросят 

перших годин життя. Зміни кількості В-клітин у свиней тижневого віку 

обумовлені збільшенням двох фракцій В-лімфоцитів – з ВЩМР і НЩМР 

відповідно на 33,33 % та 5,08 % порівняно до попереднього значення, на тлі 

незмінного рівня клітин з СЩМР.  

Зменшення кількості В-лімфоцитів, яке відзначалось у поросят 14 доби 

життя, відбувалось за рахунок одночасного зниження клітин з низькою, 

середньою та високою авідністю щільністю відповідно на 5,91 %, 15,79 % і 

50,00 % порівняно до значення свиней тижневого віку, але не зважаючи на це, 

кількість низько- та середньоавідних В-лімфоцитів однаково залишалась більшою 
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у 1,79 і 5,33 рази (р≤0,001) порівняно з показниками у тварин на час народження, 

а вміст високоавідних досягав значення поросят перших годин життя. 

Надалі збільшення В-лімфоцитів у двадцятитриденних поросят відбувалось 

за рахунок підвищення клітин НЩМР на 9,14 %, СЩМР – на 37,50 % і ВЩМР – у 

2,5 рази порівняно зі значенням двотижневих поросят. 

Отже, неонатальний період розвитку поросят характеризувався 

переважанням у крові новонароджених свиней до вживання молозива 

низькоавідних В-лімфоцитів та відсутністю високоавідних клітин. Постнатальні 

зміни кількості попередників антитілоутворюючих клітин у поросят на всіх 

етапах дослідження були обумовлені клітинами всіх трьох типів авідності, а на 

кінець першого тижня життя лише за рахунок В-лімфоцитів із високою та 

низькою щільністю мембранних рецепторів.  

Зміни у фракції лімфоцитів поросят упродовж неонатального періоду 

характеризувались перерозподілом диференційованих і недиференційованих 

форм клітин у першу добу життя та появою у крові поросят, через декілька годин 

після народження, клітин з високою щільністю мембранних рецепторів і 

подальшим поступовим збільшенням кількості Т- і В-лімфоцитів упродовж 23 діб 

життя, з незначним зниженням на 14 добу за рахунок пропорційних змін у 

фракціях клітин із різним ступенем щільності мембранних рецепторів. 

Дослідження співвідношення субпопуляцій Т-лімфоцитів у периферійній 

крові поросят на різних етапах раннього періоду постнатального онтогенезу  

вказують на планомірне підвищення кількості теофілінрезистентних форм Т-

лімфоцитів упродовж усього підсисного періоду, з незначним зменшенням на 14 

добу життя (рис. 3.9).  

Так, у крові поросят до вживання молозива відзначалась найменша кількість 

теофілінрезистентних Т-лімфоцитів, а через 4 години після ссання свиноматки їх 

рівень збільшився майже у 2,4 рази (р≤0,01) порівняно з показниками у тварин на 

час народження. 

На 3 добу кількість Т-хелперів збільшилась у 3,0 рази (р≤0,001) порівняно з 

показниками у тварин на час народження та на 26,0 % порівняно до поросят 
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першої доби життя. На кінець першого тижня фракція теофілінрезистентних 

лімфоцитів збільшувалась ще на 24,2 % у відношенні до поросят 3 доби життя, та 

була у 3,7 рази (р≤0,001) більшою за значення поросят на час народження. У 

наступні 16 діб виявлялось підвищення кількості Т-хелперних форм лімфоцитів 

на 17,6 %, з незначним зменшення на 10,7 % на 14 добу життя порівняно з 

тваринами 7 добового віку. 

 

Рис. 3.9. Кількість Т-хелперів та Т-супресорів у крові поросят контрольної 

групи упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу  (M±m, %, n = 10) 

Примітка: *–р≤0,05; **–р ≤0,01; ***–р ≤0,001 у відношенні до поросят віком 

0 годин 

 

Отримані результати дослідження вікових змін кількості теофілінчутливих 

лімфоцитів у поросят упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу 

дають змогу відзначити, що до вживання молозива їх вміст був найменшим 

відносно всього підсисного періоду. Через 4 години після ссання свиноматок у 

крові поросят вірогідно збільшилась кількість теофілінчутливих клітин на 37,2 % 

(р≤0,05) порівняно з показниками у тварин на час народження. На цьому рівні їх 

кілкьість зберігалась упродовж перших 3 діб життя, а на кінець першого тижня 

знову збільшилась на 15,5 % порівняно з тваринами першої доби життя після 

ссання молозива. Надалі зміни, що відбувались у фракції теофілінчутливих 

лімфоцитів, були подібними до теофілінрезистентних клітин і характеризувались 
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незначним зменшенням на 16,1 % у 14 добових тварин і підвищенням на 15,4 % у 

23 добових, відносно свиней тижневого віку. 

Слід відзначити, що у крові поросят до вживання молозива фракція 

теофілінчутливих Т-лімфоцитів переважала над теофілінрезистентними у 1,7 рази.  

Після ссання молозива відбувся перерозподіл цих фракцій, у результаті чого 

в крові свиней першої доби життя кількість Т-хелперів та Т-супресорів була 

однаковою, а вже у свиней 3 доби життя субпопуляція теофілінрезистентних 

лімфоцитів перевищувала фракцію теофілінчутливих майже на 30 %. На 7 та 14 

доби життя ця різниця збільшилась, відповідно, до 37,6 % та 46,4 %, а на 23-у 

добу дещо зменшилась – до 40,1 %. 

Дослідження вікових змін теофілінрезистентних та теофілінчутливих Т-

лімфоцитів із різною щільністю рецепторів на їх мембрані, відображали динаміку 

цих клітин, що має пряму кореляційну залежність із змінами, які виявлялись у 

співвідношенні загальних Т-лімфоцитів (табл. 2.23) 

Таблиця 3.23 

Кількість резистентних та чутливих до теофіліну Т-лімфоцитів із 

різним ступенем щільності мембранних у крові поросят контрольної групи 

упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу (M±m, %, n = 10) 

Вік поросят 

Теофілін резистентні Т-лімфоцити  

Теофілін чутливі Т-лімфоцити 

НЩМР СЩМР ВЩМР 

0 годин 
4,50±0,79 1,00±0,25 0 

9,30±0,34 0,10±0,11 0 

4 години 
9,40±0,78** 2,70±0,45* 1,00±0,18*** 

10,30±0,89 2,20±0,29*** 0,40±0,11** 

3 доби 
13,20±0,84*** 2,60±0,54* 0,70±0,14*** 

10,00±0,53 2,20±0,38*** 0,50±0,18* 

7 діб 
16,00±1,31*** 3,50±0,53** 1,00±0,18*** 

10,80±0,72 3,40±0,45*** 0,70±0,14*** 

14 діб 
13,30±0,68*** 4,20±0,45*** 0,80±0,14*** 

9,00±0,77 3,20±0,34*** 0,30±0,18* 

23 доби 
17,50±1,09*** 5,20±0,76*** 1,40±0,21*** 

12,10±0,89* 4,10±0,37*** 1,00±0,25** 

Примітка: *–р≤0,05; **–р ≤0,01; ***–р ≤0,001 у відношенні до поросят віком  

0 годин 
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Так, для клітин з низькою та середньою щільністю мембранних рецепторів у 

теофілін резистентних лімфоцитів коефіцієнт кореляції (r) становив 0,99, а для 

клітин з низькою щільністю – 0,98 відносно гомологічних фракцій загальних Т-

лімфоцитів. Високе значення коефіцієнту кореляції визначено між змінами вмісту 

Т-супресорів та загальних Т-лімфоцитів з середньою та високою щільністю 

мембранних рецепторів. Коефіцієнт кореляції (r) становив 0,99 та 0,97 відповідно. 

Слід зазначити, що кількість теофілінчутливих клітин із низькою щільністю 

мембранних рецепторів була незмінним упродовж перших тижнів життя. 

Отже, кількісні зміни у фракції теофілінрезистентних Т-лімфоцитів 

відбувались за рахунок клітин із низькою, середньою і високою щільністю 

мембранних рецепторів, тоді як зміни фракції теофілінчутливих клітин – лише за 

рахунок збільшення фракції лімфоцитів із середньою та низькою щільністю 

мембранних рецепторів.  

Корекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяла збільшенню 

у новонароджених поросят лімфоцитів, та забезпечило значно вищий вміст їх Т-, 

В- і NK- форм упродовж першого тижня життя (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Кількість лімфоцитів у крові поросят раннього періоду постнатального 

онтогенезу та її корекція препаратом “Імунолак”, (M±m, Г/л, n = 10) 

Вік поросят 
Лімфоцити 

Т- В- NK- 0- 

0 годин 
К 0,20±0,02 0,13±0,02 0,06±0,02 0,96±0,13 

Д 0,36±0,06* 0,25±0,05* 0,14±0,02* 1,51±0,18* 

4 години 
К 0,49±0,10 0,35±0,09 0,14±0,02 0,89±0,14 

Д 1,31±0,07*** 0,83±0,10** 0,40±0,05** 1,38±0,16* 

3 доби 
К 1,01±0,19 0,69±0,11 0,25±0,06 1,52±0,27 

Д 1,69±0,25* 1,05±0,10* 0,47±0,07* 1,35±0,18 

7 діб 
К 1,56±0,21 0,93±0,09 0,43±0,07 1,52±0,23 

Д 3,29±0,30** 1,98±0,14*** 0,93±0,08** 1,84±0,31 

14 діб 
К 1,65±0,19 1,06±0,15 0,48±0,08 2,21±0,29 

Д 1,90±0,20 1,19±0,13 0,54±0,02 1,31±0,12* 

23 доби 
К 2,53±0,20 1,38±0,16 0,54±0,08 1,70±0,18 

Д 3,03±0,15 1,79±0,09* 0,69±0,07 1,47±0,11 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 
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Встановлено, що до вживання молозива у крові поросят, отриманих від 

дослідної групи свиноматок, переважали кількість Т-, В-, NK- і 0-лімфоцитів 

відповідно у 1,80, 1,92, 2,33 і 1,57 рази (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин 

контрольної групи.  

Отримані результати показали, що збільшення фракції Т-лімфоцитів 

відбувалось, в основному, за рахунок підвищення кількості клітин із низькою та 

середньою щільністю мембранних рецепторів відповідно у 1,74 (р≤0,05) та 3,0 

рази (табл. 3.25). 

Таблиця 3.25 

Кількість Т-лімфоцитів з різним ступенем щільності рецепторів у крові 

поросят упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу та її корекція 

препаратом “Імунолак” (M±m, Г/л, n = 10) 

Вік поросят 
Т-лімфоцити 

НЩМР СЩМР ВЩМР 

0 годин 
К 0,19±0,02 0,01±0,01 0 

Д 0,33±0,06* 0,03±0,01 0 

4 години 
К 0,37±0,07 0,09±0,02 0,03±0,01 

Д 0,98±0,05*** 0,26±0,02** 0,06±0,01** 

3 доби 
К 0,80±0,14 0,17±0,04 0,04±0,02 

Д 1,30±0,16* 0,32±0,06 0,08±0,02 

7 діб 
К 1,18±0,15 0,30±0,06 0,07±0,01 

Д 2,44±0,19*** 0,69±0,10* 0,16±0,03* 

14 діб 
К 1,20±0,15 0,39±0,04 0,06±0,01 

Д 1,36±0,17 0,48±0,04 0,07±0,01 

23 доби 
К 1,81±0,15 0,57±0,08 0,14±0,02 

Д 2,15±0,15 0,70±0,04 0,18±0,02 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Через 4 години після ссання молозива різниця між контрольними та 

дослідними тваринами за вмістом диференційованих форм лімфоцитів істотно 

збільшувалась. Так, фракції Т- і В- і NK- лімфоцитів у поросят дослідної групи 

переважали контрольних відповідно у 2,67 (р≤0,001), 2,37 і 2,86 (р≤0,01) рази. 

Різниця між групами за рівнем 0-лімфоцитів майже не змінювалась і становила 

55,06 % (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 
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Кількість В-лімфоцитів у поросят дослідної групи підвищувалась лише за 

рахунок клітин із низькою щільністю мембранних рецепторів, фракція яких була 

більшою на 92,31 % порівняно до контрольної групи (табл. 3.26).  

Таблиця 3.26 

Кількість В-лімфоцитів з різним ступенем щільності рецепторів у крові 

поросят упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу та її корекція 

препаратом “Імунолак” (M±m, Г/л, n = 10) 

Вік поросят 
В-лімфоцити 

НЩМР СЩМР ВЩМР 

0 годин 
К 0,13±0,02 0,01±0,001 0 

Д 0,25±0,05* 0,01±0,001 0 

4 години 
К 0,30±0,08 0,03±0,01 0,01±0,01 

Д 0,72±0,08** 0,09±0,02* 0,02±0,01 

3 доби 
К 0,61±0,10 0,06±0,01 0,02±0,01 

Д 0,92±0,10* 0,10±0,01* 0,03±0,01 

7 діб 
К 0,81±0,08 0,08±0,01 0,03±0,01 

Д 1,69±0,12*** 0,20±0,02** 0,09±0,02* 

14 діб 
К 0,95±0,12 0,09±0,02 0,02±0,01 

Д 1,04±0,11 0,10±0,02 0,05±0,02 

23 доби 
К 1,18±0,12 0,14±0,03 0,06±0,02 

Д 1,48±0,09 0,22±0,02 0,09±0,02 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

На цей момент зміни кількості Т- і В-лімфоцитів відбувались одночасно за 

рахунок клітин із різним ступенем щільності мембранних рецепторів. Так, у 

фракції лімфоцитів дослідної групи кількість Т- і В-клітин із низькою щільністю 

мембранних рецепторів вірогідно переважала значення контрольних тварин 

відповідно у 2,65 (р≤0,001) та 2,40 (р≤0,01) рази, за кількістю середньоавідних 

клітин відповідно 2,89 (р≤0,01) і 3,00 (р≤0,05) рази, а за рівнем високоавідних 

лімфоцитів – у 2,0 рази. 

На 3добу життя різниця між поросятами за Т-, В- і NK-лімфоцитами 

зменшувалась у середньому майже у 2,5 рази. Фракція Т-лімфоцитів у крові 

дослідних свиней цього віку перевищувала контрольних на 67,33 % (р≤0,05), а 

фракції В- і NK-лімфоцитів відповідно на 52,17 % і 88,00 % (р≤0,05). Рівень 0-

форм лімфоцитів у крові дослідних тварин був майже незмінним, порівняно з 
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попереднім значенням, тоді як у крові поросят контрольної групи збільшився 

більше ніж на 70 %, що на 11,18 % вище за значення свиней дослідної групи. 

Збільшення кількості Т-лімфоцитів у 3 добових поросят дослідної групи 

відбулось на тлі вірогідного зростання чисельності низькоавідних клітин на 

62,50 % (р≤0,05), середньоавідних на 88,24 % і високоавідних клітин у 2,0 рази 

порівняно з показниками у тварин контрольної групи.  

У цей же час фракція В-лімфоцитів збільшувалась в основному за рахунок 

зростання кількості низько- та середньоавідних лімфоцитів відповідно на 50,82 % 

і 66,67 % (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

На кінець першого тижня у крові дослідних поросят рівень кожної з фракцій 

лімфоцитів переважав значення контрольних свиней. Так, за вмістом Т-

лімфоцитів різниця становила у 2,11 рази (р≤0,01), за В-лімфоцитами – у 2,13 рази 

(р≤0,001), за NK-лімфоцитами – у 2,16 рази, за 0-лімфоцитами – у 1,21 рази. 

Встановлено, що за корегуючої дії дослідного препарату у поросят 7 

добового віку дослідної групи вірогідно більшими були фракції низько-, 

середньо- і високоавідних Т-лімфоцитів відповідно у 2,07 (р≤0,001), 2,30 і 2,29 

(р≤0,05) рази та В-лімфоцитів відповідно у 2,09 (р≤0,001), 2,50 (р≤0,01) і 3,00 

(р≤0,05) рази порівняно з показниками у тварин контрольної групи.  

У поросят на 14 та 23 доби життя зберігалась тенденція до збільшення 

фракції Т- і NK-лімфоцитів, що позначалось переважанням у крові дослідних 

тварин лімфоцитів цих класів відповідно на 15,15 % і 12,50 % та 19,76 % і 27,78 % 

порівняно з показниками у тварин контрольної групи. Також, у цих свиней 

вірогідно вищою на 29,71 % (р≤0,05), порівняно з контрольною групою тварин, 

була фракція В-лімфоцитів.  

Слід зазначити, що впродовж першого тижня життя фракції низько- та 

середньоавідних клітин у популяції Т-лімфоцитів у середньому займали 75 % і 

20 %, а у популяції В-лімфоцитів – 85 % і 10 % відповідно. Тому зміни, які 

виявлялись у цих популяціях, в основному, відбувались за рахунок клітин із 

низькою та середньою щільністю мембранних рецепторів. 
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Отже, імунокорекція свиноматок у другій половині поросності препаратом 

“Імунолак” сприяла підвищенню у крові народжених поросят упродовж перших 

23 діб життя кількості Т- і В-лімфоцитів у середньому на 75 % за рахунок клітин 

із низькою та середньою щільністю мембранних рецепторів, а NK-лімфоцитів – 

більше ніж на 90 %, що вказує на опосередковано стимулюючий вплив дослідного 

препарату на формування механізмів клітинного імунного захисту у поросят та 

посилення рівня їх резистентності. 

За результатами дослідження було виявлено, що “Імунолак” сприяє 

збільшенню фракції Т-лімфоцитів за рахунок популяцій як резистентних, так і 

чутливих до теофіліну форм лімфоцитів (табл. 3.27 та 3.28). 

Таблиця 3.27 

Кількість Т-хелперів з різним ступенем щільності мембранних 

рецепторів у крові поросят упродовж раннього періоду постнатального 

онтогенезу та її корекція препаратом “Імунолак” (M±m, Г/л, n = 10) 

Вік поросят 

Теофілін резистентні Т-лімфоцити 

Загальна 

кількість 
НЩМР СЩМР ВЩМР 

0 годин 
К 0,07±0,01 0,06±0,01 0,01±0,01 0 

Д 0,15±0,03* 0,13±0,02* 0,02±0,01 0 

4 години 
К 0,25±0,05 0,18±0,04 0,05±0,01 0,02±0,01 

Д 0,77±0,05*** 0,56±0,04*** 0,16±0,03** 0,05±0,01** 

3 доби 
К 0,57±0,12 0,46±0,09 0,09±0,02 0,02±0,01 

Д 0,94±0,13* 0,70±0,08 0,20±0,04* 0,04±0,01 

7 діб 
К 0,90±0,12 0,70±0,08 0,16±0,04 0,04±0,01 

Д 1,97±0,25** 1,46±0,15** 0,41±0,08* 0,11±0,03* 

14 діб 
К 0,98±0,11 0,71±0,08 0,22±0,02 0,04±0,01 

Д 1,01±0,10 0,71±0,07 0,26±0,03 0,04±0,01 

23 доби 
К 1,47±0,12 1,06±0,06 0,32±0,06 0,09±0,01 

Д 1,90±0,11* 1,40±0,09* 0,39±0,04 0,11±0,02 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Так, до вживання молозива кількість Т-хелперів у крові поросят дослідної 

групи переважала значення контрольних тварин у 2,14 рази (р≤0,05) за рахунок 

вірогідного збільшення у 2,17 раз (р≤0,05) клітин із низькою щільністю 

мембранних рецепторів. Після ссання молозива ця різниця збільшилась до 3,08 
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разів (р≤0,001) на тлі зростання фракцій низько-, середньо- та високоавідних 

клітин відповідно у 3,11 (р≤0,001), 3,20 (р≤0,01) і 2,50 (р≤0,01) рази, а у 3 

добовому віці зменшилась до 1,65 рази.  

Таблиця 3.28 

Кількість Т-супресорів з різним ступенем щільності мембранних 

рецепторів у крові поросят упродовж раннього періоду постнатального 

онтогенезу та її корекція препаратом “Імунолак” (M±m, Г/л, n = 10) 

Вік поросят 

Теофілін чутливі Т-лімфоцити 

Загальна 

кількість 
НЩМР СЩМР ВЩМР 

0 годин 
К 0,13±0,02 0,12±0,02 0,01±0,001 

0 
Д 0,21±0,04 0,20±0,04 0,01±0,001 

4 години 
К 0,24±0,05 0,19±0,03 0,04±0,01 0,01±0,001 

Д 0,54±0,04*** 0,42±0,04** 0,10±0,01** 0,02±0,01 

3 доби 
К 0,44±0,08 0,34±0,05 0,08±0,02 0,02±0,01 

Д 0,75±0,12* 0,59±0,09* 0,12±0,03 0,04±0,01 

7 діб 
К 0,66±0,10 0,48±0,08 0,15±0,02 0,03±0,01 

Д 1,32±0,07*** 0,99±0,05*** 0,28±0,03* 0,05±0,01 

14 діб 
К 0,67±0,09 0,49±0,08 0,17±0,02 0,01±0,01 

Д 0,90±0,11 0,65±0,10 0,22±0,02 0,03±0,01 

23 доби 
К 1,06±0,11 0,75±0,10 0,25±0,02 0,06±0,01 

Д 1,13±0,06 0,75±0,06 0,30±0,02 0,08±0,03 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 

 

Слід зазначити, що у триденних поросят дослідної групи кількість 

низькоавідних теофілінрезистентних Т-лімфоцитів перевищувала контрольних 

тварин лише на 52,17 %, тоді як кількість середньоавідних клітин була вірогідно 

вищою у 2,22 рази (р≤0,05), а високоавідних – у 2,0 рази. 

На кінець першого тижня життя рівень Т-хелперів у крові дослідних свиней 

був вищим у 2,19 рази (р≤0,01) порівняно з контрольними тваринами на тлі 

більшої у 2,09 (р≤0,01), 2,56 (р≤0,05) і 2,75 (р≤0,05) рази кількості Т-хелперних 

лімфоцитів відповідно із низькою, середньою та високою щільністю рецепторів 

на їх плазмолемі. 

У 14 добових поросят різниці між групами за вмістом теофілінрезистентних 

лімфоцитів не виявлено, тоді як у поросят 23 доби життя дослідної групи ця 
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субпопуляція вірогідно переважала значення контрольних свиней на 29,25 % 

(р≤0,05) за рахунок збільшення кількості низькоавідних форм на 32,08 % (р≤0,05). 

Зміни між дослідною та контрольною групами тварин за кількістю 

теофілінчутливих Т-лімфоцитів були подібними до змін теофілінрезистентних 

клітин. Виявлено тенденцією до збільшення у крові дослідних тварин до 

вживання молозива загальної кількості Т-супресорів на 61,54 %, що відбувалось 

на тлі підвищення на 66,67 % низькоавідних клітин.  

Через декілька годин після народження загальна кількість теофілінчутливих 

лімфоцитів у свиней дослідної групи вірогідно переважала над значенням 

контрольних поросят відповідно у 2,25 рази (р≤0,001) на тлі збільшення фракції 

низько- та середньоавідних лімфоцитів відповідно у 2,21 та 2,50 рази (р≤0,01). Ця 

різниця зберігалась до кінця першого тижня життя і характеризувалась 

збільшеним на 70,46 % кількості загальних Т-супресорів у крові дослідних 

поросят 3 добового віку за рахунок низько- та середньоавідних клітин на 73,53 % 

(р≤0,05) і 50,00 % відповідно, та підвищенням у 2,00 рази (р≤0,001) у 7 добових 

тварин на тлі збільшення кількості клітин із низькою та середньою щільністю 

мембранних рецепторів відповідно у 2,06 (р≤0,001) та 1,87 рази (р≤0,05), 

порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

У 14 добових тварин дослідної групи зберігалась тенденція до збільшення 

фракції теофілінчутливих лімфоцитів, що позначилось більшим на 34,33 % рівнем 

цих клітин порівняно з поросятами контрольної групи, а на 23 добу життя вміст 

цих лімфоцитів між групами майже не відрізнявся. 

Дослідження стану імунорегуляторного індексу у неонатальних поросят 

(рис. 3.10) вказував на те, що одразу після народження цей показник мав низький 

рівень (0,59 ± 0,11 Од.). Упродовж першого тижня життя відбувалась активація 

імунної системи новонароджених поросят, про що свідчить збільшення ІРІ через 4 

години після ссання молозива, а також на 3 і 7 доби життя відповідно у 1,73, 2,20 і 

2,36 рази порівняно зі значенням цього показнику у щойно народжених поросят. 

У наступні шістнядцять діб життя ІРІ коливався у межах величин 1,30 – 1,41 Од., 

що суттєво не відрізняється від значення ІРІ у поросят семиденного віку.  
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Рис. 3.10 ІРІ у поросят упродовж раннього постнатального періоду 

онтогенезу та його корекція препаратом “Імунолак” (M±m, n=10) 

Примітка: *–р≤0,05 у відношенні до контролю 

 

За імунокорекції поросних свиноматок препаратом “Імунолак” у дослідної 

групи поросят відзначалось збільшення показнику ІРІ ще до ссання молозива на 

18,64 %, однак уже на четверту годину життя різниця між групами збільшилась до 

42,15 % з вірогідністю р≤0,05. Починаючи з 3 добою життя різниця між групами 

поросят за показником ІРІ була не суттєвою. 

Отже, імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяє 

підвищенню у їх поросят, упродовж перших 7 діб життя, фракцій теофілін 

резистентних та теофілін чутливих лімфоцитів, у середньому, відповідно в 2,14 та 

1,92 рази, в основному, за рахунок збільшення низько- та високоавідних клітин і 

забезпечило на 29,25 % вищий рівень Т-хелперів до двадцяти триденного віку, на 

тлі зміни фракції клітин із низькою щільністю рецепторів, та сприяло збільшенню 

рівня ІРІ на 42,15 %. 

На підставі отриманих результатів та їх аналізу можна зробити висновок, 

що ранній постнатальний період онтогенезу поросят характеризувався високим 

рівнем фагоцитарної активності лейкоцитів у крові новонароджених у першу добу 
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життя, у тому числі з активованим киснезалежним механізмом бактерицидної 

активності та поступовим зменшенням цих клітин у другій половині першого 

тижня життя відповідно на 7,7 % і 16,0 % (р≤0,05) та на початок четвертого тижня 

відповідно на 11,3 % і 29,8 % (р≤0,01) на тлі збільшення упродовж усього 

підсисного періоду фагоцитарного числа на 46,2 % (р≤0,01) та у перші 14 діб – 

індексу завершеності фагоцитозу на 46,6 % (р≤0,05) порівняно з 

новонародженими тваринами і зниженням із чотирнадцятої по двадцять третю 

доби життя показнику ІЗФ на 17,7 %. 

Аналіз отриманих результатів дослідження лімфоцитів дозволяє зробити 

висновок, що стан новонародженості у поросят супроводжується імуносупресією, 

про що свідчить низьке значення показнику ІРІ (0,59±0,11 Од.), яке обумовлене 

переважанням у крові щойно народжених поросят теофілінчутливих Т-лімфоцитів 

на тлі високого рівня фракції 0-лімфоцитів, яка є більшою за відсоток 

диференційованих клітин у 2,4 рази та активацією імунних механізмів у поросят з 

перших годин життя на тлі збільшення у цей період фракції теофілінрезистентних 

Т-лімфоцитів у 2,4 рази (р≤0,01), що спричинює збільшення показнику ІРІ 

упродовж першого тижня життя. 

Упродовж раннього постнатального періоду відбувається перерозподіл 

диференційованих і 0-лімфоцитів, який супроводжується поступовим 

збільшенням на двадцять третю добу життя кількості Т- і В-лімфоцитів 

відповідно у 2,8 і 2,2 рази (р≤0,001) порівняно з тваринами до вживання молозива, 

із незначним їх зниженням на кінець другого тижня життя відповідно на 13,0 % і 

8,5 % порівняно з поросятами 7 доби життя. 

Рівень NK-лімфоцитів упродовж першого тижня молозивного періоду 

збільшувався у 2,14 рази (р≤0,01), порівняно з безмолозивними поросятами. 

Встановлено, що застосування свиноматкам препарату “Імунолак” сприяло 

збільшенню у їх поросят впродовж перших 23 діб життя показнику ФАЛ на 

11,5 % (р≤0,05 – р≤0,01), рівня НСТ у перший тиждень на 16,7 % (р≤0,05), а також 

зростанню ФЧ на сьому добу життя на 22,4 % (р≤0,05) і ІЗФ на двадцять третю 

добу на 43,8 % порівняно з тваринами контрольної групи. 
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У крові поросят, отриманих від свиноматок, яким застосовували препарат 

“Імунолак” протягом першого тижня життя відзначалась більша кількість Т-

лімфоцитів у середньому в 2,1 рази за рахунок збільшення теофілінрезистентних і 

теофілінчутливих лімфоцитів, в основному, з низькою та середньою щільністю 

мембранних рецепторів у середньому відповідно в 2,14 та 1,92 рази (р≤0,05 – 

р≤0,001) та підвищення кількості В- і NK-лімфоцитів у середньому відповідно в 

2,0 і 2,3 рази (р≤0,05 – р≤0,001) на тлі збільшення у першу добу кількості 0-

лімфоцитів у 1,56 рази (р≤0,05) та ІРІ на 42,15 % (р≤0,05). 

 

3.3.3. Дослідження формування гуморальної ланки імунітету у крові 

поросят  

Рівень загального білка та співвідношення між білковими фракціями у крові 

поросят перших діб життя тісно пов’язані з білковим складом молозива 

свиноматок. Як видно з даних рисунку 3.11, рівень загального білка в крові у 

новонароджених поросят до вживання молозива був найнижчим і становив 

25,46±0,82 г/л, а вже через чотири години збільшився на 61,90 % (р≤0,01).  

 

Рис. 3.11. Рівень загального білка у крові поросят упродовж раннього 

періоду постнатального онтогенезу та його корекція препаратом “Імунолак” 

(M±m, n=10) 

Примітка: 1. **–р≤0,01; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 
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На 3 та 7 доби життя вміст загального білка був майже, на одному рівні. У 

цей же час рівень загального білка перевищував значення свиней першої доби 

життя майже на 34 %, а порівняно з домолозивними поросятами був вірогідно 

більшим у 2,18 рази (р≤0,001). У двотижневих поросят відзначалось незначне 

зменшення рівня загального білка сироватки крові на 13,52 % відносно свиней 

тижневого віку, але все одно кількість білка у поросят чотирнадцятиденного віку 

була вірогідно більшою за безмолозивних на 93,56 % (р≤0,001). Упродовж 

наступних 9 діб життя відбувалось збільшення рівня загального білка до 

61,18±1,15 г/л, що є вищим значенням за показник поросят до вживання молозива 

у 2,40 рази (р≤0,001). 

За результатами досліджень білкових фракцій було відзначено, що до 

вживання молозива у крові поросят переважала фракція глобулінів, загальна 

кількість яких становила більше 56 % від загального білка, при цьому 53,46 % цієї 

групи препадало на β-глобуліни, близько 35 % майже у рівному співвідношенні на 

α-2 і γ-фракції, та 11 % на α-1 глобуліни (табл. 3.29). 

Таблиця 3.29 

Динаміка білкових фракцій у крові поросят контрольної групи 

упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу (M±m, %, n=10) 

Вік 

поросят 
Альбуміни 

Глобуліни 

α-1 α-2 β- γ- 

0 годин 43,45±1,54 6,22±0,88 9,74±0,60 30,23±0,89 10,36±0,89 

4 години 51,21±1,63** 10,47±1,15* 7,70±0,76* 13,03±1,41*** 17,59±1,44** 

3 доби 44,42±5,60 7,64±2,68 4,76±1,29** 21,53±5,40* 21,64±0,60*** 

7 діб 51,11±1,34** 5,14±0,96 7,67±0,87 16,40±2,10*** 19,68±1,89** 

14 діб 53,30±1,97** 5,04±0,83 9,15±0,37 16,10±1,51*** 16,41±1,36** 

23 доби 40,04±1,95 6,05±0,40 11,01±1,24 17,20±2,14*** 25,70±1,40*** 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01; ***–р ≤0,001 відносно поросят віком 0 годин 

 

Через чотири години після ссання молозива у крові новонароджених 

поросят відбувався перерозподіл між білковими фракціями, що позначилось 

достовірним збільшенням фракцій альбумінів, α-1 і γ-глобулінів відповідно на 

17,86 % (р≤0,01), 68,33 % і 69,79 % (р≤0,05) на тлі зменшення α-2 і β-глобулінових 
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фракцій на 20,95 % (р≤0,05) і 56,90 % (р≤0,001) відповідно, порівняно з 

показниками у тварин на час народження. 

На третю добу життя виявилось зниження майже до початкового значення 

рівня альбумінів і α-1 глобулінів та прогресуюче зменшення фракції α-1 більш ніж 

на 50 % (р≤0,01) відносно поросят до вживання молозива. Такі зміни обумовлені 

збільшенням відсотку β- і γ-глобулінових фракцій відповідно на 65,23 % і 23,02 % 

порівняно з попереднім значенням. Слід зазначити, що фракція γ-глобулінів 

вірогідно збільшилась у 2,09 рази (р≤0,001), тоді як β-фракція залишилась майже 

на 30 % меншою за їх значення у тварин на час народження.  

На кінець першого тижня та упродовж наступних 7 діб у крові поросят 

контрольної групи відзначалось збільшення альбумінової фракції відповідно на 

17,63 % і 22,67 % (р≤0,01) та фракції α-2 глобулінів відповідно на 61,13 % і 

92,23 % відносно поросят триденного віку. У фракції γ-глобулінів виявлена 

зворотня динаміка, яка характеризувалась зменшенням відсотку цих білків 

відповідно на 9,06 % і 24,17 % порівняно з поросятами третьої доби життя, але все 

одно їх кількість залишалась вірогідно більшою порівняно з показниками у 

тварин на час народження відповідно на 89,96 % і 58,40 % (р≤0,01).  

Відносна кількість α-1 та β-глобулінів на сьому добу життя зменшилась 

відповідно на 32,72 % і 23,83 % порівняно з поросятами 3 доби життя, та 

зберігались на цьому рівні до кінця другого тижня життя.  

У поросят двадцятитриденного віку відзначався максимально високий 

рівень фракції γ-глобулінів, який переважав домолозивних поросят майже у 2,5 

рази (р≤0,001) та найнижча відносна кількість альбумінів за весь час досліджень. 

Це позначилось збільшенням у останні 9 діб глобулінової фракції майже до 60 % 

за рахунок підвищення γ- і α-2 глобулінів відповідно на 56,61 % і 20,33 % на тлі 

зменшення фракції альбумінів на 24,9 %, порівняно з двотижневими поросятами.  

Отже, ранній постнатальний період у поросят характеризувався низьким 

рівнем загального білка відразу після народження, більшу кількість якого займали 

глобуліни, переважно β-фракції. У подальшому, загальний білок сироватки крові 

збільшувався упродовж перших трьох діб життя переважно за рахунок γ-
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глобулінової фракції на тлі зниження відносної кількості α- і β-глобулінів. 

Починаючи з сьомої по чотирнадцяту доби життя у поросят зменшувалась 

кількість γ-глобулінів на тлі збільшення фракції альбумінів, а на початок 

четвертого тижня відносна кількість глобулінів збільшувалась в основному за 

рахунок γ-глобулінової фракції, на тлі зниження альбумінів. 

За корекції препаратом “Імунолак” у крові новонароджених поросят 

дослідної групи до та після вживання молозива відзначалось збільшення рівня 

загального білка відповідно на 22,39 % (р≤0,001) і 35,32 % (р≤0,01) за рахунок 

збільшення фракцій β-глобулінів відповідно на 27,50 % (р≤0,01) і 56,96 % (р≤0,05) 

та γ-глобулінів відповідно на 80,68 % (р≤0,01) і 50,07 % (р≤0,05) порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи (табл. 3.30).  

Таблиця 3.30 

Білкові фракції поросят упродовж раннього постнатального періоду 

онтогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” (M±m, г/л, n = 10) 

Вік поросят Альбуміни 
Глобуліни 

α-1 α-2 β- γ- 

0 годин 
К 11,04±0,38 1,59±0,26 2,47±0,13 7,71±0,40 2,64±0,26 

Д 12,14±0,46 2,00±0,18 2,42±0,24 9,83±0,27** 4,77±0,46** 

4 години 
К 21,11±1,78 4,32±0,66 3,18±0,38 5,46±0,89 7,15±0,49 

Д 27,43±1,25* 4,67±0,14 4,39±0,66 8,57±0,42* 10,73±1,12* 

3 доби 
К 24,24±2,80 4,49±1,82 2,67±0,74 11,86±3,05 11,95±0,91 

Д 23,87±3,04 3,25±0,58 2,46±0,49 11,40±1,83 17,65±2,13* 

7 діб 
К 28,58±0,88 2,86±0,52 4,29±0,52 9,21±1,29 11,00±1,06 

Д 27,31±3,00 2,16±0,46 4,57±0,78 7,15±0,80 18,69±2,46* 

14 діб 
К 26,26±0,98 2,50±0,44 4,51±0,24 7,91±0,69 8,10±0,73 

Д 27,35±0,69 2,33±0,52 5,24±0,50 7,19±0,69 10,93±0,90* 

23 доби 
К 24,51±1,38 3,70±0,28 6,71±0,68 10,58±1,42 15,68±0,62 

Д 28,65±0,79* 3,29±0,36 5,63±0,65 9,49±0,80 17,59±0,69 

Примітка: *–р≤0,05; **–р≤0,01 у відношенні до контролю 

 

Слід відзначити, що після вживання молозива у поросят першої доби життя 

вірогідно збільшився рівень альбумінів майже на 30 % (р≤0,05) порівняно з 

показниками у тварин контрольної групи. 

У подальшому, вірогідної різниці між контрольною та дослідною групами 

поросят за рівнем загального білка не виявлено, але його кількість у тварин 
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дослідної групи в середньому на 6,6 % була вищою за значення контрольних 

поросят протягом усього періоду дослідження за рахунок вірогідного збільшення 

кількості γ-глобулінів у поросят на 3, 7 та 14 доби життя відповідно на 47,70 %, 

69,91 % і 34,94 % (р≤0,05).  

У поросят дослідної групи на 23 добу життя відзначалось збільшення вмісту 

альбумінів на 16,89 % (р≤0,05). Також у цей час зберігалась тенденція до 

збільшення фракції γ-глобулінів на 12,18 % порівняно з контрольними тваринами.  

Таким чином, імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” 

сприяє збільшенню у добових поросят рівня загального білка за рахунок 

альбумінів, β- і γ-глобулінів.  

Результати дослідження показників гуморального ланки імунітету вказують 

на те, що у сироватці крові новонароджених поросят до вживання молозива був 

найнижчий рівень імунного захисту. Це позначилось низькими рівнем показників 

БАСК і ЛАСК на тлі незначної кількості ЦІК (табл. 3.31).  

Таблиця 3.31 

Рівень БАСК, ЛАСК і ЦІК у крові поросят упродовж раннього періоду 

постнатального онтогенезу та їх корекція препаратом “Імунолак” 

(M±m, n=10) 

Вік поросят БАСК, % ЛАСК, % ЦІК, Од 

0 годин 
К 18,31±1,10 2,17±0,14 11,80±1,08 

Д 22,48±1,17* 2,19±0,24 11,40±0,76 

4 години 
К 27,35±2,0700 9,28±1,07000 32,00±3,45000 

Д 35,00±1,62* 13,52±1,38* 30,60±1,52 

3 доби 
К 34,68±2,91000 22,37±1,26000 65,60±4,83000 

Д 42,65±1,87* 26,65±0,71* 34,80±2,38*** 

7 діб 
К 36,86±1,68000 22,52±1,26000 51,40±4,58000 

Д 42,89±1,91* 24,01±1,29 33,80±3,19* 

14 діб 
К 28,13±1,41000 23,47±1,50000 42,40±5,16000 

Д 33,40±1,60* 23,46±1,32 31,20±3,13 

23 доби 
К 70,60±1,49000 24,95±0,97000 52,00±3,54000 

Д 52,63±3,13 24,40±1,29 48,80±2,84 

Примітка: 1. 00–р≤0,01; 000–р≤0,001 у відношенні до поросят віком 0 годин;  

2. *–р≤0,05; ***–р≤0,001 у відношенні до контролю 
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Модуляція бактерицидної активності сироватки крові поросят упродовж 

раннього постнатального періоду характеризувалась поступовим збільшенням 

упродовж першого тижня життя, зменшенням його у двотижневих тварин та 

різким підвищенням на четвертий тиждень від народження.  

У перші чотири години життя поросят рівень БАСК збільшувався на 

49,37 % (р≤0,01) відносно тварин до ссання молозива. На третю добу цей 

показник зростав на 26,80 % відносно попереднього значення та був вірогідно 

вищим на 89,41 % (р≤0,001) порівняно з домолозивними поросятами, а у наступні 

чотири дні БАСК збільшувалась лише на 6,29 % у порівнянні з тваринами 

триденного віку, на тлі чого рівень цього показнику у семиденних поросят більш 

ніж у 2 рази (р≤0,001) перевищував значення свиней до вживання молозива.  

На кінець другого тижня життя у поросят відзначалось зниження БАСК на 

23,68 % відносно тварин семиденного віку, але у відношенні до безмолозивних 

поросят цей показник залишався вірогідно більшим на 53,63 % (р≤0,001). У 

наступні 9 діб відзначалось різке збільшення у 2,51 рази показнику БАСК 

порівняно зі значенням цього показнику у двотижневих свиней та у 3,86 рази 

(р≤0,001) і відносно поросят до вживання молозива.  

Лізоцимна активність сироватки крові поросят у ранній неонатальний 

період характеризувалась низьким рівнем у новонароджених свиней до вживання 

молозива та стрімким її збільшенням упродовж перших трьох діб життя. Так, 

показник ЛАСК у поросят через чотири години після народження вірогідно 

збільшувався у 4,28 рази (р≤0,001), а на третю добу життя більш, ніж у 10 раз 

(р≤0,001) порівняно з домолозивними тваринами і на цьому рівні зберігався до 

кінця першого тижня життя.  

У двотижневих поросят показник ЛАСК збільшувався майже на 5 % 

порівняно з тваринами 3 доби життя, а на двадцять третю добу ця різниця 

становила 11,37 %. 

Результати досліджень вмісту циркулюючих імунних комплексів у крові 

неонатальних поросят вказують на низьку їх кількість у домолозивних тварин і 
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різке їх збільшення, у 2,71 рази (р≤0,001), через чотири години після народження 

та у 5,56 рази (р≤0,001) на 3-ю добу життя порівняно з домолозивними свинями.  

Упродовж наступних одинадцяти діб відзначалась низхідна динаміка 

кількості ЦІК, яка характеризувалась зменшенням цього показнику у семиденних 

свиней на 21,65 % відносно поросят третьої доби життя та на 17,56 % у 

двотижневих тварин відносно свиней семиденного віку. На тлі цього, рівень ЦІК 

у крові семи та чотирнадцятиденних поросят залишався вірогідно вищим 

відповідно у 4,36 та 3,59 рази порівняно з тваринами до вживання молозива. 

На двадцять третю добу життя у поросят було виявлено збільшення у крові 

ЦІК на 22,64 % порівняно з тваринами двотижневого віку.  

Отже, період новонародженості характеризувався низьким рівнем 

показників БАСК, ЛАСК і ЦІК до вживання молозива та різким їх збільшенням 

упродовж першої доби життя. Ранній постнатальний період онтогенезу поросят 

супроводжувався підвищенням показників БАСК і ЛАСК упродовж перших 

двадцятитрьох діб із незначним зменшенням БАСК у двотижневому віці, з 

наступним різким його збільшенням на початок четвертого тижня життя та різким 

зростанням ЛАСК у перші три дні від народження і поступовим підвищенням 

упродовж усього підсисного періоду.  

Динаміка ЦІК у неонатальному тварин характеризувалась різким їх 

збільшенням до третьої доби життя та наступним зменшенням їх кількості до 

кінця другого тижня від народження, після чого була встановлена тенденція до 

повторного збільшення цього показнику. 

Імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” позначилась 

посиленням у крові поросят показників гуморального імунного захисту впродовж 

перших двох тижнів життя та зменшенням у цей період рівня ЦІК.  

Порівнюючи показники БАСК між поросятами дослідної та контрольної 

груп було відзначено збільшення рівня бактерицидної активності на 22,77 % 

(р≤0,05) у свиней до вживання молозива, а через 4 години після народження ця 

різниця збільшувалась до 27,97 % (р≤0,05). На третю добу життя показник БАСК 
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був вірогідно вищим у поросят дослідної групи майже на 23 % (р≤0,05), порівняно 

з контрольними тваринами.  

Вірогідна різниця за показником БАСК між групами зберігалась упродовж 

перших двох тижнів життя, і позначилась на сьому і чотирнадцяту доби життя 

вищим на 16,36 % і 18,73 % (р≤0,05) відповідно значенням БАСК у крові 

дослідних поросят порівняно з контрольними тваринами.  

На відміну від бактерицидної, лізоцимна активність сироватки крові у 

поросят до вживання молозива між групами майже не відрізнялась, а вже після 

декількох годин життя показник ЛАСК у дослідних поросят вірогідно переважав 

значення контрольних тварин на 45,69 % (р≤0,05). На третю добу життя ця 

різниця між групами зменшилась до 19,13 %, але залишалась вірогідною (р≤0,05).  

Рівень ЦІК у крові поросят першої доби життя між дослідною і 

контрольною групами статистично не відрізнялися. Достовірна різниця за цим 

показником відзначалась у свиней 3- та 7-добового віку. У цей час рівень ЦІК у 

крові дослідних поросят був меншим за контрольних відповідно на 46,95 % 

(р≤0,001) і 34,24 % (р≤0,05). 

На 14 добу життя вірогідної різниці між групами за рівнем ЦІК не було 

виявлено, але зберігалась тенденція до зменшення цього показнику в крові 

поросят дослідної групи на 26,42 % порівняно з контрольними тваринами. На 

кінець експерименту різниця між групами коливалась у межах 6 % і була 

статистично не вірогідною. 

Отже, імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяла 

збільшенню у їх поросят в перші 3 доби життя показнику ЛАСК у середньому на 

32,41 % і упродовж перших двох тижнів рівня БАСК у середньому на 22,52 % та 

зменшення кількості ЦІК на 3, 7 та 14 доби життя відповідно на 46,95 %, 34,24 % і 

26,42 % порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що ранній 

постнатальний період у поросят характеризувався низьким рівнем загального 

білка у крові свиней до вживання молозива (25,46±0,82 г/л), більшу кількість 

якого (56,55 %) займають глобуліни, переважно β-фракції, що обумовило у цей 
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час низький рівень показників БАСК (18,31±1,10 %), ЛАСК (2,17±0,14 %) і ЦІК 

(11,80±1,08 Од.). У наступні три доби життя загальний білок сироватки крові 

збільшувався у 2,2 рази (р≤0,001) переважно за рахунок γ-глобулінової фракції, 

яка підвищувалась за цей час у 2,1 рази (р≤0,001) на тлі зниження відносної 

кількості α-2- і β-глобулінів відповідно у 2,1 (р≤0,01) і 1,4 рази (р≤0,05) порівняно 

з показниками у тварин на час народження.  

Починаючи з сьомої по чотирнадцяту доби життя у свиней реєструвалось 

зменшення рівня γ-глобулінів відповідно на 9,1 % і 24,2 % на тлі збільшення 

альбумінів на 15,1 % і 20,0 % відповідно, порівняно з поросятами 3 доби життя.  

На початок четвертого тижня рівень глобулінів збільшувався на 28,4 % в 

основному за рахунок підвищення на 56,6 % фракції γ-глобулінів порівняно з 

тваринами 14 доби. У цей же час рівень останніх був у 2,5 рази (р≤0,001) більшим 

порівняно з показниками у тварин на час народження. 

Ранній постнатальний період онтогенезу поросят супроводжувався 

підвищенням показників БАСК і ЛАСК упродовж перших двадцятитрьох діб 

відповідно у 3,9 (р≤0,001) і 11,2 (р≤0,001) рази, із незначним зменшенням БАСК у 

двотижневому віці. 

Динаміка вмісту ЦІК у крові поросят неонатального періоду 

характеризувалась збільшенням у 5,6 рази (р≤0,001) цього показнику на третю 

добу життя порівняно з домолозивними поросятами та наступним його 

зменшенням на сьому, чотирнадцяту та двадцять третю доби відповідно на 

21,6 %, 35,4 % і 20,7 % порівняно із значенням поросят 3 доби життя.  

Імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяла 

збільшенню у поросят першої доби життя рівня загального білка у середньому на 

28,9 % (р≤0,01 – р≤0,001) за рахунок підвищення фракцій β- і γ-глобулінів 

відповідно на 43,9 % і 65,4 % (р≤0,05 – р≤0,01) та обумовило збільшення γ-

глобулінів упродовж перших двох тижнів життя на 50,8 % (р≤0,05) на тлі чого у 

цей час в крові поросят збільшувався рівень БАСК у середньому на 21,8 % 

(р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи.  
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До того ж застосування препарату “Імунолак” свиноматкам сприяло 

підвищенню у сироватці крові їх поросят, у перші 3 доби від народження, 

активності лізоциму в середньому на 32,4 % (р≤0,05) та зниженню ЦІК на 3 і 7 

доби життя відповідно на 47,0 % (р≤0,001) і 34,2 % (р≤0,05). 

Результати підрозділу 3.3. висвітлені у працях [103, 104, 106, 108, 109]. 

 

3.4. Дослідження показників продуктивності свиноматок і фізіологічних 

показників поросят та їх корекція препаратом “Імунолак” 

3.4.1. Дослідження продуктивності свиноматок  

Як зазначено вище, для корекції природної резистентності поросних 

свиноматок та новонароджених поросят ми застосовува “Імунолак”. При цьому 

було встановлено, що цей препарат стимулює клітинні і гуморальние фактори 

імунітету та сприяє покращенню продуктивних показників у тварин. 

Імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” позначилась на 

показниках продуктивності тварин (табл. 3.32).  

Таблиця 3.32 

Продуктивність свиноматок та її корекція препаратом “Імунолак” 

(M±m, n=10) 

Показник Контроль Дослід 

К
іл

ьк
іс

ть
 

п
о
р
о

ся
т 

народжених, тварин 11,40±0,57 11,60±0,82 

масою при народженні більше 

1000 г, % 
65,48±4,45 87,73±3,10* 

масою при народженні менше 

1000 г, % 
36,06±3,90 12,27±3,10* 

Середня маса тіла поросят після 

народження, кг 
1,14±0,03 1,33±0,05* 

Середня маса гнізда після народження, кг  12,61±0,74 14,90±1,01 

Примітка: *–р≤0,05 у відношенні до контролю 

 

Встановлено, що імунокорекція свиноматок впродовж другої половини 

поросності не вплинула на кількість народжених поросят. 
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Порівнюючи кількість народжених поросят за масою тіла було встановлено, 

що від свиноматок дослідної групи отримано більше на 33,98 % (р≤0,05) поросят 

із масою тіла більшою за 1 кг порівняно із свиноматками контрольної групи. 

Кількість поросят з масою тіла нижче 1 кг у дослідній групі була меншою у 2,94 

рази (р≤0,05) порівняно до контролю.  

Також, між групами вірогідно відрізнялась середня маса тіла поросят після 

народження, яка у дослідних тварин була більшою на 16,67 % (р≤0,05) порівняно 

з контрольними тваринами. Показник середньої маси гнізда після народження між 

групами вірогідно не відрізнявся, але відзначалась тенденція до його збільшення у 

тварин дослідної групи на 18,16 %. 

Отже, імунокорекція свиноматок препаратом “Імунолак” у продовж другої 

половини поросності сприяла збільшенню середньої маси тіла поросят після 

народження на 16,67 % (р≤0,05) на тлі зменшення кількості поросят з масою тіла 

менше 1 кг у 2,94 рази (р≤0,05). Це, напевне, пов’язано з інтенсифікацією 

обмінних процесів у плодів під час їх активного формування, і відповідно, 

призводить до зменшення кількості поросят із живою масою менше 1 кг.  

 

3.4.2. Дослідження фізіологічних показників поросят  

Імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяла 

збільшенню у поросят дослідної групи середньодобового приросту на 10,70 % 

(р≤0,05) та збереженості на 8,60 % (р≤0,05), порівняно до контролю (табл. 3.33).  

Таблиця 3.33 

Фізіологічні показники поросят та їх корекція препаратом  

“Імунолак” (M±m, N = 230) 

Показник Контроль Дослід 

Середньодобовий приріст, г 205,95±8,49 227,89±5,33* 

Збереженість поросят, % 87,95±2,37 95,51±1,72* 

Середня маса тіла поросят на 23 

добу життя, кг 
6,05±0,21 6,68±0,14* 

Маса гнізда на 23 добу життя, кг 59,83±2,97 72,91±3,50* 

Примітка: *–р≤0,05 у відношенні до контролю 
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На тлі цього відбулося зростання середньої маси тіла після відлучення та 

маси гнізда на 23 добу життя у дослідних поросят відповідно на 10,41 % і 21,86 % 

(р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи тролю.  

Отже, імунокорекція свиноматок препаратом “Імунолак” у продовж другої 

половини поросності сприяла зростанню середньодобового приросту на 10,70 % 

(р≤0,05), середньої маси тіла і маси гнізда при відлучені відповідно на 10,41 % і 

21,86 % (р≤0,05) та підвищенню збереженості поросят упродовж підсисного 

періоду на 8,60 % (р≤0,05). 

Розрахунок економічної ефективності досліджуваного препарату показав, 

що у дослідній групі поросят упродовж підсисного періоду відзначалися вищі 

показники збереженості поросят та середньодобового приросту. Це обумовило 

збільшення загальної маси дослідної групи на момент відлучення поросят від 

свиноматок майже на 131 кг у порівнянні з контролем (табл. 3.34).  

Закупівельна вартість 1 кг свинини на момент проведення дослідження 

становила 18,50 грн. визначено, що у перерахунку на вартість отриманої 

продукції від дослідної групи поросят отримано прибутку у розмірі 2419,43 грн., 

порівняно з контрольною групою.  

Таблиця 3.34.  

Економічна ефективність імунокорекції свиноматок у другій половині 

поросності препаратом “Імунолак”  

Показник Контроль Дослід 

Загальна маса групи відлучених поросят, кг 598,34 729,12 

Закупівельна ціна 1 кг свинини на момент 

проведення експерименту, грн. 
18,50 

Вартість групи відлучених поросят, грн. 11069,29 13488,72 

Різниця між групами поросят, грн. 2419,43 

Витрати на препарат та вет. обслуговування з 

розрахунку на одну тварину, грн. 
0 49,17 

Кількість свиноматок у групі, тварин 10 10 

Загальні витрати на препарат “Імунолак” та 

проведення ветеринарного обслуговування, грн. 
0 491,7 

Економічна ефективність використання препарату 

“Імунолак”, грн./1грн. витрат 
4,92 
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Ветеринарні витрати на проведення дослідження складались з вартості 

препарату, вартості проведення ін’єкції та витратних матеріалів (шприц, вата, 

спирт) та враховували триразове проведення ін’єкцій.  

Враховуючи те, що на проведення досліду загальні ветеринарні витрати 

становили близько п’ятдесяти гривень на одну свиноматку, загальна вартість 

проведення досліду становила 491,70 грн. 

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що корекція 

резистентності свиноматок обумовлює позитивний економічний ефект у розмірі 

4,92 грн. на 1 грн. витрат за рахунок підвищення продуктивних показників 

свиноматок та фізіологічних показників поросят у ранньому постнатальному 

онтогенезі. 
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Висновки до розділу 3 

1. Встановлено, що друга половина поросності у свиноматок контрольної 

групи характеризується низьким рівнем показнику гематокриту, який коливається 

у межах величин 37,76±041 % – 35,86±1,87 % та зниженням у крові вмісту 

гемоглобіну на 75 і 105 доби відповідно на 17,5 % (р≤0,01) і 12,2 % (р≤0,05) 

порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності. У цей же час в організмі 

свиноматок відбувається збільшення відносної кількості нейтрофілів на 37,7 % 

(р≤0,01) та зменшення лімфоцитів на 27,7 % (р≤0,01) на тлі зниження на 90-у добу 

поросності абсолютної кількості лейкоцитів на 14,51 % порівняно з показниками 

у тварин 60-ї доби поросності. 

2. З’ясовано, що з 60 по 90 доби поросності в крові свиноматок контрольної 

групи відбувається зменшення відсотку 0-лімфоцитів на 24,76 % (р≤0,01) на тлі 

збільшення фракцій теофілінрезистентних та теофілінчутливих Т-лімфоцитів із 

середньою щільністю мембранних рецепторів відповідно на 53,7 % (р≤0,05) і 

36,2 %, що обумовлює підвищення відносної кількості Т-лімфоцитів з низькою та 

середньою щільністю мембранних рецепторів на 20,3 % (р≤0,01), а також 

збільшення на 75 добу поросності кількості В-лімфоцитів з низькою щільністю 

мембранних рецепторів на 34,9 % (р≤0,01) порівняно з показниками у тварин 60-ї 

доби поросності. Кінець поросності супроводжується підвищенням у крові тварин 

кількості активних фагоцитів та NK-лімфоцитів відповідно на 10,96 % і 40,23 % 

(р≤0,05) із одночасним зростанням ФЧ та НСТ відповідно на 58,00 % (р≤0,01) і 

84,72 % (р≤0,01) порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності. 

Одночасно з цим, виявлено збільшення у середньому на 37,7 % (р≤0,05) відносної 

кількості α-1 глобулінів на тлі зменшення фракції альбумінів відповідно на 11,5 % 

(р≤0,05) і 13,3 % (р≤0,05) та на 105 добу фракції γ-глобулінів на 18,0 % (р≤0,05), а 

також зниження рівня ЦІК на відповідно на 21,6 % (р≤0,05) і 23,0 % (р≤0,05) 

порівняно з показниками у тварин 60-ї доби поросності. 

3. Визначено, що перші порції молозива свиноматок мають найвищий 

рівень бактерицидної та лізоцимної активностей, які становлять відповідно 

51,98±2,41 % і 29,55±0,99 % і містять найбільшу кількість імуноглобулінів 
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(73,44 мг/мл), серед яких IgG, IgA і IgM займають відповідно 54 %, 30 % і 16 %. 

Упродовж перших 24 годин лактації виявляється зниження показників БАМ і 

ЛАМ відповідно на 12,5 % (р≤0,05) і 20,0 % (р≤0,01) на тлі зниження концентрації 

IgG, IgA i IgM відповідно у 3,6, 4,2 і 3,7 рази (р≤0,001), що сприяє зменшенню 

загальної кількість імуноглобулінів у 3,8 рази (р≤0,001) порівняно до значень 

перших порцій молозива. На другу добу лактації кількість імуноглобулінів 

зменшується у 2,5 рази на тлі пропорційного зниження основних класів антитіл, 

та знижується рівень БАМ на 25,4 % порівняно до значень 24 години лактогенезу. 

4. Встановлено, що у новонароджених поросят кількість еритроцитів, рівень 

гемоглобіну та гематокриту мають достатньо високе значення і складають 

4,16±0,12 Т/л, 103,6±4,24 г/л і 35,56±2,17 % відповідно, тоді як кількість 

лейкоцитів є досить низькою – 3,32±0,28 Г/л, з яких близько 60 % припадає на 

нейтрофільні клітини. Більшість останніх є активними (77,6±1,52 %) із 

завершеним фагоцитозом (ІЗФ = 1,27±0,14) та мають досить високий рівень 

агресивності (ФЧ = 2,12±0,21 Од.), а 18,8±0,74 % з них мають активний 

оксигензалежний механізм бактеріолітичної активності. Одночасно з цим, у 

новонароджених поросят виявлено низький рівень ІРІ (0,59±0,11 Од) та високий 

відносний вміст 0-лімфоцитів (70,60±1,49 %) на тлі низької кількості Т-, В- і NK-

лімфоцитів, які становлять відповідно 14,90±1,08 %, 10,10±0,99 % і 4,40±0,80 %. 

На тлі цього в крові поросят виявляється низький рівень загального білка 

(25,46±0,82 г/л) та показників БАСК (18,31±1,10 %), ЛАСК (2,17±0,14 %) і ЦІК 

(11,80±1,08 Од.). 

5. Ранній період постнатального онтогенезу в поросят супроводжується 

перерозподілом диференційованих і 0 форм лімфоцитів, у результаті чого на 23 

добу життя кількість Т- і В-лімфоцитів збільшується відповідно у 2,8 і 2,2 рази 

(р≤0,001) порівняно з показниками у тварин на час народження, з незначним 

зменшенням розміру їх фракцій на кінець другого тижня життя відповідно на 

13,0 % і 8,5 % порівняно з поросятами 7 доби життя на тлі підвищення рівня NK-

лімфоцитів у 2,14 рази (р≤0,01) порівняно з показниками у тварин на час 

народження. У цей же час виявляється збільшення показників БАСК і ЛАСК 
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відповідно у 3,9 (р≤0,001) і 11,2 (р≤0,001) рази порівняно з показниками у тварин 

на час народження. Одночасно з цим, упродовж перших діб життя в крові поросят 

збільшується рівень загального білка у 2,2 рази (р≤0,001) переважно за рахунок γ-

глобулінової фракції, яка на 7 та 14 доби зменшується відповідно на 9,1 % і 

24,2 %, після чого на 23 добу життя рівень глобулінів збільшується на 28,4 % за 

рахунок підвищення фракції γ-глобулінів на 56,6 % порівняно з тваринами 

двотижневого віку. 

6. Імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” сприяє 

збільшенню на 105 добу поросності кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну і 

гематокриту відповідно на 17,3 % (р≤0,05), 17,1 % (р≤0,05) і 15,1 % (р≤0,05), та 

підвищенню з 75 по 105 доби кількості лейкоцитів у середньому на 27,6 % 

(р≤0,05), на тлі збільшення абсолютної кількості лімфоцитів від 39,2 % до 62,0 % 

(р≤0,01) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

7. За імунокорекції свиноматок препаратом “Імунолак” відзначається 

підвищення в крові свиноматок упродовж другої половини поросності показників 

НСТ і ФАЛ у середньому відповідно на 40,1% (р≤0,05) і 21,2% (р≤0,05), а також 

рівня ІЗФ на 75 і 90 доби поросності відповідно на 67,3% (р≤0,05) і 45,6% (р≤0,05) 

та ФЧ на 105 добу вагітності на 17,1% (р≤0,05) порівняно з тваринами 

контрольної групи. 

8. На тлі імунокорекції препаратом “Імунолак” у крові свиноматок 

виявляється зменшення абсолютної кількості 0-лімфоцтів у 2,43 рази (р≤0,01) та 

збільшення Т-, В- і NK-лімфоцитів у середньому відповідно в 1,75, 1,86 і 2,09 рази 

(р≤0,01) та підвищення теофілінрезистентних і теофілінчутливих Т-клітин 

відповідно в 1,89 (р≤0,01) і 1,53 (р≤0,05) рази, що обумовлює збыльшення ІРІ на 

17,2 %. У цей же час, у крові поросних свиноматок збільшується кількість γ-

глобулінів, а також показник БАСК і ЛАСК у середньому відповідно на 19,7 %, 

23,0 % і 22,5 % (р≤0,05) порівняно з тваринами контрольної групи. 

9. Імунокорекція свиноматок у другій половині поросності препаратом 

“Імунолак” сприяє збільшенню в молозиві першої доби секреції загальних 

імуноглобулінів у середньому на 38,5 % (р≤0,05) за рахунок підвищення IgG, IgA i 
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IgM відповідно на 38,3 % (р≤0,05), 35,5 % (р≤0,05) і 44,1 % (р≤0,01), та посилення 

рівня бактерицидної і лізоцимної активностей відповідно на 20,5 % і 16,9 % 

(р≤0,05-0,01) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

10. За імунокорекції поросних свиноматок препаратом “Імунолак” у крові 

поросят першого тижня життя збільшується рівень гемоглобіну на 16,6 % 

(р≤0,05), кількість еритроцитів на 9,9 % (р≤0,05) лейкоцитів більш, ніж на 45,8 % 

(р≤0,05) за рахунок підвищення у межах фізіологічних значень кількості 

лімфоцитів і нейтрофілів у середньому в 1,73 (р≤0,05- р≤0,01) і 1,27 (р≤0,05) та 

збільшення НСТ, ФЧ та ІЗФ відповідно на 16,7 % (р≤0,05), 22,4 % (р≤0,05) і 

43,8 % рази порівняно з показниками у тварин контрольної групи. Одночасно з 

цим, у поросят упродовж перших 23 діб життя виявляється підвищення показнику 

ФАЛ у середньому на 11,5 % (р≤0,05) у відношенні до тварин контрольної групи. 

11. Імунокорекція свиноматок у другій половині поросності препаратом 

“Імунолак” сприяє збільшенню у крові неонатальних поросят кількості Т-

лімфоцитів у середньому в 2,1 рази за рахунок Т-хелперів і Т-супресорів, в 

основному з низькою та середньою щільністю рецепторів на плазмолемі 

відповідно у 2,14 та 1,92 рази (р≤0,05 – р≤0,001), підвищення кількості В- і NK-

лімфоцитів у середньому відповідно в 2,0 і 2,3 рази (р≤0,05 – р≤0,001) та 

збільшення у новонароджених кількості 0-лімфоцитів у 1,56 рази (р≤0,05) 

порівняно з контрольними поросятами. 

12. Корекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак” обумовлює 

збільшення у отриманих від них поросят першої доби життя рівня загального 

білка у середньому на 28,9 % (р≤0,01) за рахунок фракцій β- і γ-глобулінів 

відповідно на 43,9 % (р≤0,05) і 65,4 % (р≤0,01) та сприяє збільшенню останньої 

під час перших двох тижнів життя на 50,8 % (р≤0,05), з одночасним підвищення 

рівня БАСК у середньому на 21,8 % (р≤0,05). Також встановлено посилення 

активності лізоциму у перші три доби життя на 32,4 % (р≤0,05) та зменшення ЦІК 

на третю і сьому доби відповідно на 47,0 % (р≤0,001) і 34,2 % (р≤0,05). 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Сучасні технології інтенсивного вирощування у сільському господарстві 

забезпечують скупченість великої кількості тварин на обмеженій території, що у 

поєднанні з несвоєчасною організацією або порушеннями проведення 

ветеринарно-санітарних, профілактичних і протиепізоотичних заходів, 

недостатністю або взагалі відсутністю інсоляції, активного моціону і 

повноцінного харчування, розвитку у тварин імунодефіцитних станів та 

зниженню імунологічної реактивності їх організму. Особливо це важливо для 

свиноматок, оскільки період поросності супроводжується гуморальною 

перебудовою їх організму, напруженим рівнем обмінних процесів, збільшенням 

тиску фетальних антигенів та розвитком імунотолерантності, та для 

новонародженого молодняку свиней, який завдяки біологічним особливостям 

будови плаценти народжується без специфічних компонентів імунного захисту і 

отримує їх лише з молозивом матері. Всі ці фактори сприяють зниженню 

ефективності механізмів неспецифічної резистентності організму свиноматок у 

період поросності та новонароджених поросят, які мають контакт з навколишніми 

антигенами з першого подиху.   

Відомо, що народжені поросята упродовж перших 2-х тижнів життя 

перебувають у стані постійного стресу, у тому числі і оксидативного [213], що на 

тлі інтенсивної функціональної перебудови їх систем і органів призводить до 

розвитку впродовж підсисного періоду імунодепресивних станів і, як наслідок, до 

посилення захворюваності тварин та зменшення збереженості [240]. На 

теперішній час проведено багато досліджень щодо корекції природної 

резистентності та імунної системи у поросят підсисного періоду [129, 155, 208, 

256], суть яких заснована на використанні імунотропних речовин або речовин, які 

опосередковано впливають на імунну систему поросят, безпосередньо після 

народження. У цьому випадку новонароджені все одно перші години або доби 

життя залишаються беззахисними, оскільки для імунної реакції на застосування 
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імунотропних речовин, навіть одразу при народженні, потрібен певний час, 

упродовж якого тварини будуть вразливими до дії навколишніх патогенів. 

Враховуючи такий факт, більш ефективним для забезпечення достатнього рівня 

природної резистентності новонародженим поросятам є використання 

імунотропних речовин у біологічному ланцюзі “мати-молозиво-новонароджений”, 

оскільки поросята одразу при народженні вже мають більш високий рівень 

показників імунологічної реактивності [50, 137, 155, 208]. Але, слід зауважити, що 

використання імунотропних речовин у період поросності є досить небезпечним, 

оскільки порушення імунологічної рівноваги у цей час може супроводжуватись 

негативними наслідками по відношенню до протікання вагітності, збереження 

здоров’я свиноматок або їх потомства [3, 36, 201, 215]. Тому, пошук препаратів 

які можуть використовуватись у біологічному ланцюзі “мати-молозиво-

новонароджений” для підвищення опірної здатності організму новонароджених 

поросят є актуальним на сьогоднішній день. 

Більш ефективним для підвищення опірної здатності організму 

новонароджених поросят у біологічному ланцюзі “мати-молозиво-

новонароджений” є використання імуномодулюючих речовин, оскільки вони 

знижують підвищені і підвищують знижені показники імунітету. Останнім часом, 

широкого розповсюдження, особливо у гуманній медицині, набули 

імуномодулюючі препарати мікробіального походження [212]. Найбільш 

вираженим імуностимулюючим ефектом, серед яких, володіє компонент 

пептидоглікану клітинної стінки бактерій – мурамілдипептид [17]. Тому для 

підвищення рівня імунного захисту новонароджених поросят у ланцюзі “мати-

молозиво-новонароджений” ми використали препарат “Імунолак” (ТУ У 21.2-

00493675-006:2013). Це ферментативний гідролізат клітинної стінки Lactobacillus 

delbrueckii, діючою речовиною якого є глюкозамінілмурамілпентапептид. Як 

відомо, цитоплазматичні мембрани молочнокислих бактерій мають складні 

антигенні структури, які містять два типи тейхоєвих кислот, полісахаридів та 

муреїнів, що діють на клітинні та гуморальні механізми імунної системи 

організму, захищають його від патогенних мікробів, а також знижують ризик 
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розвитку злоякісних пухлин, затримують їх ріст та поширення. Зокрема, 

мурамілдипептид активує лімфопроліферативну відповідь на Т- та В-клітинні 

мутагени, стимулює генерацію цитотоксичних Т-лімфоцитів та продукцію 

імуноглобулінів. Дослідженнями В.С. Мосієнко із співав. [150] з’ясовано, що 

молочнокислі бактерії стимулюють лімфоїдний апарат, синтез імуноглобулінів та 

активність інтерферону, посилюють мононуклеарну та фагоцитарну активність 

натуральних кілерів, підвищують протимікробну та лізоцимну дію, стимулюють 

реакцію Т-імунного імунітету.  

Показано, що період інтенсивного формування плодів у свиноматок, який 

починається з 60-70 доби поросності, супроводжується високим напруженням 

обмінних процесів та розвитком фізіологічного імунодефіциту, що, у першу 

чергу, впливає на формування плодів та стан природної резистентності 

новонароджених поросят [4, 131, 171, 189, 201]. 

Отримані нами результати експериментальних досліджень свідчать, що 

друга половина поросності у свиноматок характеризується низьким рівнем 

еритроцитів та супроводжується зменшенням на сто п’яту добу поросності рівня 

гемоглобіну і гематокритного показнику відповідно на 12,2 % і 19,7 % відносно 

шестидесятої доби поросності, що обумовлює зменшення об’єму еритроцитів, 

маси гемоглобіну в еритроциті і колірного показнику. Ці результати 

узгоджуються з дослідженнями Е.А. Графа із співав. [39]. Схожі результати 

отримано В.К. Мацкевичем із співав. [144], які відзначають зменшення упродовж 

другої половини поросності кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну 

відповідно на 42,1 % і 12 % на 110-у добу, що може бути обумовлене розвитком 

анемічного стану вагітних [4]. Це фізіологічне явище здатне впливати на організм 

матері і плода обумовлюючи метаболічні та імунобіологічні розлади, що 

проявляються імуносупресією та можуть сприяти народженню слабкого або 

нежиттєздатного молодняку [171].  

У крові свиноматок упродовж останніх тридцяти діб поросності 

відбувається збільшення фракції α-1 глобулінів відносно 60-ї доби. Зважаючи на 

те, що до складу фракції цих білків відносять такі протеїни як: антитрипсин, 
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антихімотрипсин, орозомукоїд, α-1 ліпопротеїн, тощо, можна припустити, що 

збільшення цієї білкової фракції є компенсаторним механізмом організму 

свиноматок на підвищення вмісту і активності фагоцитуючих лейкоцитів, адже 

перші три білки є інгібіторами активності протеолітичних ферментів, у тому числі 

і протеїназ фагоцитів. Це узгоджується з результатами N. Kalsheker. [274], 

P.G. Gettins [261] і S. Colombo [249].  

Кількість лейкоцитів у крові дослідних свиноматок 60-ї доби поросності 

коливалась у межах фізіологічної норми, що узгоджується з результатами ряду 

авторів [131, 189, 192], а впродовж наступних тридцяти діб їх кількість знизилась 

на 14,5 %. Схожі результати були отримані Н.В. Любасюком та 

А.В. Гуцолом [131], які досліджуючи гематологічні показники свиноматок 

встановили, що на 85 добу поросності кількість лейкоцитів знаходиться у межах 

8,81±0,68 Г/л. Зниження кількості лейкоцитів, яке відбувається упродовж другої 

половини поросності, може бути обумовлене сукупністю змін, що відбуваються в 

їх організмі, а саме збільшенням загального об’єму циркулюючої крові за рахунок 

рідкої її частини та імуносупресивним станом організму вагітних, у якому, за 

повідомленням В.С. Попова із співав. [171], перебувають свиноматки під час 

поросності. Це сприяє розвитку набутого імунодефіциту у новонароджених [54].  

Результати досліджень ряду авторів [23, 209] доводять, що однією з 

основних причин зниження рівня активності компонентів імунної системи як у 

матерів, так і у їх нащадків, може бути гіпоксичний стан вагітних. За його впливу, 

відбувається активація компенсаторно-адаптивних резервів матері, що 

проявляється, у тому числі, посиленням синтезу еритропоетину, який активує 

еритропоетинчутливі стовбурові клітини у кістковому мозку, чим стимулює 

еритропоез [38]. Враховуючи те, що ці механізми відбуваються на тлі посиленого 

обміну речовин, адже у другій половині поросності свиноматки велику кількість 

енергії та поживних речовин використовують для формування плоду, це може 

сприяти уповільненню у них лейкопоезу [21]. 

Певний рівень імуносупресії у вагітних формується за рахунок дії гормонів 

та цитокінів, що синтезуються плацентою. За даними ряду авторів [225, 226] 



154 

головна роль у розвитку імуносупресії відводиться стероїдному гормону – 

прогестерону. Останній блокує формування кисневих радикалів у фагоцитуючих 

клітин, тим самим пригнічуючи цей процес, пригнічує синтез деяких 

інтерлейкінів та індукує синтез лімфоцитами імуносупресивного фактору. Слід 

відмітити те, що завдяки своїй будові, цей гормон має здатність проникати крізь 

плацентарний бар’єр та впливати на системи імунітету плодів [154].  

На тлі вищезазначених змін у крові свиноматок, починаючи з дев’яностої 

доби поросності, визначено підвищення активності компонентів клітинного 

імунного захисту, про що свідчить збільшення рівня перетравної здатності 

активних лейкоцитів та активності киснезалежного механізму бактеріолізуючої 

активності фагоцитів відносно свиноматок 75-ї доби поросності. Також у цей час 

збільшувалась кількість Т-лімфоцитів за рахунок клітин з низькою та середньою 

щільністю мембранних рецепторів, що відбувалось на тлі збільшення фракції 

теофілін резистентних та теофілін чутливих Т-лімфоцитів і сприяло зменшенню 

імунорегуляторного індексу. Ці зміни відбувались за рахунок зменшення 

кількості 0-лімфоцитів. Дослідження А.О. Решетніка і М.В. Демчука [176] 

узгоджуються з нашими результатами. Автори вказують на розвиток 

фізіологічного імунодепресивного стану, який обумовлений збільшенням 

відсотку Т-супресорних форм лімфоцитів. На їх думку, це пов’язано з 

формуванням адаптаційно-імунологічних механізмів у період вагітності. 

У наступні п’ятнадцять діб поросності у крові свиноматок відмічається 

збільшення кількості лейкоцитів на 13,2 % відносно 90-ї доби, що сприяє 

перерозподілу між фракціями нейтрофілів та лімфоцитів із зменшенням останніх. 

Це узгоджується з результатами Ю.В. Гриб [103], який відзначив збільшення на 

кінець поросного періоду фракції нейтрофілів майже на 20 % на тлі зменшення 

агранулоцитарних клітин. Габдракіпов Р.Р. [33] визначив, що кількість лейкоцитів 

у другій половині поросності збільшується відносно свиноматок холостого 

періоду. Максимальний їх рівень відмічається на першу добу лактації, після чого 

кількість лейкоцитів починає поступово зменшуватись. 
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За десять діб до опоросу у крові свиноматок реюструється підвищення 

кількості активних фагоцитів та одночасне зростання їх агресивності, а також 

відбувається збільшення кількості NK-лімфоцитів, що узгоджується з 

результатами досліджень Н.В. Єфанової із співав. [55] та А.А. Токоєвої [201], які 

пов’язують підвищення активності компонентів імунної системи матері з 

підготовки їх організму до відторгнення плоду. За даними Н.Д. Титової [197], Т- і 

NK-лімфоцити надходять до материнської частини плаценти і виділяють 

цитокіни, що стимулюють ріст і диференціювання тканин плода, а збільшення їх 

кількості наприкінці вагітності обумовлено активацією імунних механізмів 

материнського організму, які забезпечують підготовку її організму до передачі 

неспецифічного захисту новонародженим.  

Це узгоджується з повідомленнями ряду авторів [2, 13, 184, 226], які 

пов’язують зміни гормонального балансу самки з імунологічним рівнем її 

організму. Перед пологами у ссавців відбувається суттєве зниження рівня 

прогестерону який, за даними авторів [13, 111, 225], проявляє імуносупресивний 

вплив по відношенню до клітин імунної системи. Одночасно з цим, відбувається 

підвищення вмісту естрогенів, які активують функціональну здатність фагоцитів, 

Т-хелперів, Т-цитотоксичних клітин і NK-лифоцитів [2, 13, 111], що сприяє 

посиленню імунобіологічних механізмів у свиноматки та активації 

неспецифічного імунітету у новонароджених поросят.  

Парентеральне застосування свиноматкам препарату “Імунолак” дозволяє 

оптимізувати у останній третині поросності фізіологічні та імунологічні процеси 

їх організму. Про це свідчить достовірне підвищення у крові свиноматок 

дослідної групи кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну і абсолютного вмісту 

лімфоцитів. Все це сприяє збільшенню гематокритного показнику та загальної 

кількості лейкоцитів. Схожі результати були отримані О.М. Бучко і 

Л.М. Степченко [21] при дослідженні впливу кормової добавки гумінової природи 

на морфологічні і імунологічні показники крові свиноматок.  

За дії досліджуваного препарату у крові свиноматок з 75-ї по 105-у доби 

поросності у межах фізіологічної норми відбувається збільшення абсолютної 
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кількості В-, NK-, і Т-лімфоцитів. Зміни у кількості останніх пов’язані із 

зростанням фракцій теофілін резистентних і теофілін чутливих клітин з низьким 

та середнім ступенем щільності мембранних рецепторів, а також зменшенням 

кількості 0-лімфоцтів. Це сприяло збільшенню імунорегуляторного індексу в 

середньому на 17,2 % відносно контрольної групи свиноматок, що узгоджується з 

результатами Н. З. Огородника із співавторами [155] та А. О. Решетніка і 

М.В. Демчука [176]. Ці зміни вказують на підвищення імунобіологічного рівня та 

опірної здатності свиноматок дослідної групи. 

Як відомо, шлях утворення природних кілерів є відгалуженням від раннього 

етапу Т-клітинної диференціації у кістковому мозку і мають спільні ріст-

стимулюючі фактори [78], тому можна припустити, що досліджуваний препарат 

активізує процеси формування та дозрівання лімфоцитів у кістковому мозку, а 

також впливає на процеси фенотипного дозрівання тимоцитів шляхом посилення 

експресії мембранних рецепторів, які підвищують функціональну активність Т-

лімфоцитів [34] та одночасно зменшують вміст юних, недозрілих і тимчасово 

позбавлених рецепторів клітин лімфоцитів [9, 34]. 

У своїх працях Mc Nerlan S.E. та T.A. Morre [292, 294] відзначають здатність 

природних кілерів приймати участь у регуляції процесів утворення та 

диференціації В-лімфоцитів, а також впливати на їх функціональну активність. 

Напевне, збільшення фракції В-лімфоцитів у дослідних тварин відбувається не 

лише за рахунок стимуляції лімфоцитопоезу в кістковому мозку, а й за впливу 

ріст-стимулюючих факторів, які синтезуються фракцією NK-лімфоцитів. Тому, 

можна припустити, що препарат “Імунолак” впливає на імунокомпетентні клітини 

організму тварин шляхом дії на процеси їх формування та дозрівання. 

За імунокорекції поросних свиноматок препаратом “Імунолак” упродовж 

другої половини поросності в їх крові відбулось збільшення кількості активних 

фагоцитів та підвищення їх активності, про що свідчить зростання їх 

агресивності, перетравної здатності і показнику НСТ. Одночасно з цим, у крові 

свиноматок відбувається збільшення вмісту γ-глобулінів, а також рівня 

бактерицидної та лізоцимної активностей сироватки крові. Всі ці зміни 
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спричинюють зменшення антигенного навантаження на організм поросної 

свиноматки, про що свідчить зниження рівня ЦІК, оскільки останні елімінуються 

з організму тварин шляхом фагоцитозу [125] та узгоджується з результатами 

досліджень ряду авторів [22, 175, 217, 295]. 

Посилення показників імунобіологічного та гематологічного стану 

свиноматок оптимізувало перебіг обмінних процесів в їх організмі, що вплинуло 

на рівень асимілятивних процесів формування плодів і призвело до збільшення 

при народженні середньої маси тіла поросят на 24,42 % (р≤0,05) та сприяло 

зменшенню кількості новонароджених з масою тіла при народженні менше 1 кг. 

Результати [193, 281, 320] вказують на зв’язок між масою тіла тварин при 

народженні та рівнем їх збереженості і продуктивності у постнатальному 

онтогенезі. Автори відзначають що, майже 50 % поросят, які народжуються з 

масою тіла менше 1000 г, гинуть упродовж перших двох тижнів життя [229, 230]. 

За імунокорекції свиноматок препаратом “Імунолак” кількість поросят з масою 

тіла при народженні більшою за 1000 г підвищилась більш, ніж на 22 % відносно 

контрольної групи тварин. 

Одночасно з цим, безпосередньо на рівень збереженості поросят впливає 

молозиво [86, 234, 137]. Відомо, що цей біологічний продукт є концентратом 

імунобіологічних та поживних речовин, рівень та активність яких тісно пов’язані 

з імунним станом тварини [127]. 

Лімфоцити після активації у пеєрових бляшках за принципом 

“ентеромаммарного зв’язку” мігрують до тканин молочної залози, де 

накопичуються упродовж усього періоду вагітності з різною кінетикою [310]. 

Збільшення кількості лейкоцитів у крові перед опоросом сприяє збагаченню 

молочної залози як імунними клітинами, так і імуноглобулінами. У цей час 

тканини молочної залози свиноматки інфільтруються лейкоцитами, антитілами та 

іншими імунологічними компонентами, що надають йому високі імунобіологічні 

властивості, особливо у перші дні секреції, а їх рівень тісно пов’язаний з рівнем 

активності імунної системи свиноматки у цей час [271, 324]. 
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Відомо, що молозиво є головним фактором захисту новонароджених 

поросят, оскільки містить велику кількість імунологічних та біологічно активних 

речовин, які надходять до поросят з першими порціями молозива, завдяки чому 

відбувається формування загального та місцевого колострального імунітету 

переважно за рахунок молозивних лейкоцитів, IgG і IgA [298]. 

За результатами наших досліджень, перед опоросом перші порції молозива 

свиноматок містять найбільшу кількість імуноглобулінів, серед яких дещо більше 

половини припадає на IgG і близько 30 % займає IgА. Антитіла класу М 

знаходяться у меншості. Одночасно з цим, перші порції молозива проявляють 

високий рівень бактерицидної та лізоцимної активностей, що узгоджується з 

результатами ряду авторів [160, 252, 297, 299, 312]. 

Вже через дванадцять годин після опоросу рівень імунобіологічних 

властивостей молозива стрімко змінюється, на що вказує суттєве зменшення 

концентрації, більш ніж у 3,5 рази, імуноглобулінів усіх класів та зниження рівня 

бактерицидної і лізоцимної активностей. На 36-ту годину лактації молочна залоза 

свиноматок продукує секрет, який за вмістом імунологічних компонентів є більш 

наближеним до молока [44, 298, 299, 312].  

Результати наших досліджень вказують на те, що імунокорекція свиноматок 

препаратом “Імунолак” сприяє посиленню імунологічних властивостей молозива, 

що обумовлено майже рівномірним підвищенням у секреті залози кількості 

імуноглобулінів фракцій IgG, IgA, IgM і посиленням активності лізоциму, які 

стимулювали бактеріостатичну здатність молозива. Такі результати узгоджуються 

з дослідженнями інших авторів [268, 291], які відзначають синергічну дію IgG і 

IgА у комплексі з муромідазою та компонентами комплементу, завдяки чому 

відбувається підвищення бактерицидної активності молозива. Такі зміни можуть 

сприяти формуванню у новонароджених більш високого рівня неспецифічного 

захисту, який перешкоджає колонізації епітелію кишечнику патогенними 

мікроорганізмами [252, 297, 309, 313]. 

Недосконалість механізмів природної резистентності у неонатальних 

поросят, які виникають на тлі формування у них імунної системи, сприяє 
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виникненню вторинних імунодефіцитних станів, викликаних активізацією 

умовно-патогенної мікрофлори, з явищами інтоксикації організму, що характерно 

для гастроентеритів і респіраторних хвороб молодняку, які реєструються в умовах 

інтенсивного виробництва. У зв'язку з цим, специфічна імунопрофілактика 

захворювань у неонатальних поросят не є достатньо обґрунтованою і ефективною, 

адже не враховує ряду факторів, які впливають на стан новонароджених. У 

зв’язку з цим, необхідна одночасна корекція імунологічного гомеостазу та 

профілактика імунодефіцитів у поросних свиноматок і новонароджених поросят-

сисунів [128, 159, 254, 318]. При цьому слід враховувати вікові фізіологічні 

імунодефіцити, які формуються у поросят під час становлення імунної системи. 

Також слід зазначити, що період народження має велике значення для 

новонародженого організму, оскільки у цей час на його організм впливає майже 

одночасно комплекс стресорів, у тому числі високий тиск матки у період фази 

вигнання, а також термічний, оксигенний, біологічний та інші, які діють на 

організм новонародження з первих хвилин його життя, впливаючи на всі системи 

його організму [117, 121, 137, 174].  

Одночасно з цим, слід зауважити, що поросята народжуються на більш 

ранній стадії внутрішньоутробного розвитку, а ніж інші ссавці, що на тлі 

біологічних особливостей структури плаценти та комплексної дії стресорів сприяє 

формуванню у поросят фізіологічного імунодефіциту, який є першим з трьох 

основних критичних періодів постнатального онтогенезу.  

Результати наших досліджень вказують на несформованість імунної 

системи у новонароджених свиней до вживання молозива. У поросят до ссання 

свиноматки виявлено низьку кількість лейкоцитів, серед яких основна маса 

лімфоцитів представлена 0-формами, а диференційовані складаються із клітин з 

низьким та середнім ступенем щільності рецепорів на плазмолемі. На тлі цього, у 

новонароджених свиней виявлено низький рівень імунорегуляторного індексу, 

який обумовлений переважанням у крові супресорних форм лімфоцитів над 

хелперними. Це вказує на імуносупресивний стан їх організму у цей час. У своїх 

роботах С.В. Ширшев [227] та J. Alijotas-Reig із співавторами [109] відзначили, 
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що на плід впливають стероїдні гормони плаценти, які проявляють 

імуносупресивні властивості у системі “мати-плід”, у результаті чого, на їх думку, 

відбувається посилене формування Т-супресорів на тлі пригнічення диференціації Т-

хелперів та антитіло утворюючої здатності В-лімфоцитів.  

Також, у цей час, в крові у тварин реєструються низький рівень загального 

білка на тлі зниженого вмісту γ-глобулінової фракції та показників БАСК і ЛАСК, 

що узгоджується з результатами інших дослідників [73, 186]. 

Зважаючи на те, що система набутого імунітету у новонароджених тварин є 

більш складною і для своєї реалізації потребує певного часу, в перші хвилини 

життя організм новонароджених знаходиться під захистом компонентів системи 

неспецифічної резистентності, які реагують на корпускулярні агенти та токсичні 

речовини, що вступають у контакт з їх організмом. 

Це узгоджується з нашими результатами, які вказують на те, що 

новонароджені мають низький рівень гуморальних імунних механізмів у крові та 

незрілу лімфоцитарну ланку імунітету. Такий стан гуморальних механізмів 

компенсується достатньо високою активністю фагоцитуючих клітин, що за 

даними ряду авторів [86, 137, 234], у період до вживання молозива та в перші 

години життя формують основний імунологічний бар’єр новонароджених. 

Отримані нами результати свідчать, що у крові поросят до вживання 

молозива фракція нейтрофільних гранулоцитів є домінуючою у лейкограмі, а їх 

більшість є активними фагоцитами з достатньо високим рівнем агресивності та 

перетравної здатності, оскільки фагоцитоз має завершений характер [204]. Також, 

серед них майже у 20 % визначено активний киснезалежний механізм 

метаболізму, що вказує на високу опірну здатність неспецифічних імунних 

компонентів у крові поросят при народженні. 

Результати досліджень R.B. Zeidler та H.D. Kim [330], навпаки, вказують на 

низький рівень фагоцитозу у поросят першої доби життя, що автори пов’язують із 

недостатньою сформованістю імунітету новонароджених.  

За даними А.В. Агаркова [1] рівень активності клітинних компонентів 

неспецифічного імунітету у поросят протягом перших діб життя є найбільш 
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вираженим. Автор пояснює це компенсацією недостатності бактерицидної 

активності сироватки крові у цей період. Схожі результати були отримані 

В.І. Тереховим із співав. [196]. На їхню думку, інтенсивний фагоцитоз у поросят 

перших діб життя пов’язаний із низькою активністю гуморальних захисних 

факторів у цей час. 

У подальшому, під час пасивної імунізації новонароджені отримують 

фізіологічний неспецифічний імунітет, який сформувався в організмі матері під 

впливом антигенного пресингу. Це дає змогу на початковому етапі постнатальної 

адаптації у тварин активізувати захисні механізми [188].  

Ссання молозива, вже з перших годин життя, у крові поросят забезпечує 

підвищення рівня гуморальних захисних механізмів, про що свідчить збільшення 

γ-глобулінової фракції, показнику БАКС, активності лізоциму та кількості ЦІК. 

Така тенденція зберігається упродовж першого тижня життя. Це відбувається 

завдяки фізіологічним особливостям тонкого кишечнику у новонароджених, 

незрілість якого забезпечує здатність у перші дні життя поглинати макромолекули 

і навіть клітини у нативному вигляді [159, 216, 229, 277, 284]. 

На тлі вживання молозива у крові неонатальних поросят відбувається 

посилення не лише гуморальної, а й клітинної ланки імунітету, що позначається 

різким збільшенням у перші години від народження вмісту лейкоцитів за рахунок 

підвищення абсолютної кількості нейтрофілів, моноцитів та лімфоцитів 

відповідно, що узгоджується з результатами досліджень ряду авторів [11, 90, 114]. 

Ряд авторів [122, 188, 246, 304] вказують на важливе значення клітинного 

складу молозива у формуванні колострального імунітету. За результатами 

K. Hlavova et al. [269] було встановлено, що кількість імунних клітин у молозиві 

свиноматок зменшується упродовж першої доби лактації, відносно перших порцій 

колоструму, а в крові новонароджених поросят їх кількість, навпаки, 

збільшується. При цьому вміст у периферичній крові материнських лейкоцитів 

може досягати 25 % від загальної їх кількості [188]. 

Наші результати вказують на збільшення загальної кількості лейкоцитів за 

рахунок нейтрофілів та моноцитів, у крові поросят на 4 годину життя. Це може бути 
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обумовлене перерозподілом депонованих лейкоцитів на тлі розвитку харчового 

лейкоцитозу, тоді як зростання фракції лімфоцитів, більш за все обумовлене їх 

надходженням до організму поросят з молозивом. Це узгоджується з результатами 

І.М. Карпутя [88], який виявив різке збільшення у у крові поросят впродовж першої 

доби життя кількості лейкоцитів. 

Маслянко Р.П. та Д.М. Лемківський [139] стверджують, що імунні клітини 

здатні мігрувати організмом, у результаті чого вони надходять з крові матері у 

молозиво, а з ним потрапляють до організму новонародженого, забезпечуючи його 

імунним захистом. У своїх роботах К. Кендерс [122, 123] відзначає, що лише імунні 

клітини матері можуть потрапити до організму поросят з молозивом і вступити 

там до біологічних реакцій. Дослідження R. Pospisyl [304] доводять, що у крові 

новонароджених поросят упродовж першої доби життя різко збільшується 

кількість лейкоцитів переважно за рахунок лімфоцитарних форм, а саме за 

кількістю Т-лімфоцитів. 

Також упродовж перших чотирьох годин життя достовірно зменшується 

відносна кількість 0-лімфоцитів на тлі збільшення Т-, В-, і NK-лімфоцитів. При 

цьому зміни у фракції Т-клітин відбуваються здебільшого за рахунок підвищення 

теофілін резистентних їх форм, що обумовлено активацією та становленням 

імунної системи поросят після народження [43] за рахунок імунобіологічних та 

гормональних речовин молозива та різкого антигенного навантаження [35, 119, 235]. 

Це вказує на те, що у формуванні неспецифічного імунітету новонароджених 

свиней приймають участь не лише колостральні антитіла, а й лейкоцити та 

біологічно активні речовини, які потрапляють до їх організму з молозивом матері. 

Порівнюючи зв’язок між віковими змінами різних класів лімфоцитів 

встановлено, що відносний вміст Т-, В- і NK-лімфоцитів негативно корелює з 

фракцією 0-х клітин. Так, найвища ступінь кореляції реєструється між Т- і 0-

лімфоцитами (r=-0,99), дещо менша залежність відмічається між В- і 0-лімфоцитами 

(r=-0,98) та NK- і 0-лімфоцитами (r=-0,92). Схожі закономірності були виявлені при 

дослідженні впливу гумату натрію, бурштинової кислоти і мікроелементів на 
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показники імунітету у поросят [58]. У своїй роботі автори відмічають посилення 

диференціації Т- і В-лімфоцитів на тлі зменшення недиференційованих їх форм. 

Упродовж першого тижня життя у поросят на тлі становлення імунної системи 

відбуваються зміни складу крові за морфологічними та біохімічними показниками, 

що супроводжують розвиток анемічного стану [48, 66, 200]. За даними І.М. Карпутя 

і М.Г. Ніколадзе [85] анемічний стан у неонатальних поросят утворюється в наслідок 

дефіциту феруму, на тлі високої інтенсивності росту їх організму. У разі чого в крові 

поросят 7-8-денного віку відмічається зменшення рівня гемоглобіну, кількості 

еритроцитів та гематокритного показнику, що узгоджується з нашими результатами. 

Нами встановлено, що у семиденних поросят рівень цих показників був вірогідно 

меншим за значення у щойно народжених. Такі зміни більш за все обумовлені 

виснаженням депо феруму в організму поросят, на тлі інтенсивної біологічної 

утилізації [207].  

Слід відзначити, що на тлі розвитку анемічного стану у поросят 

спостерігається зниження фагоцитарної активності лейкоцитів і показнику НСТ, у 

порівнянні до новонароджених тварин, що може бути обумовлене гіпоксією на тлі 

недостатності в організмі Феруму [1].  

Дослідження B.A. Kochanowski та A. R. Sherman [278] свідчать про те, що 

Ферум є критично важливим елементом для функціональної активності ферментів 

імунних клітин, які генерують оксиди та пероксиди, що в цілому впливає на 

функціональну активність імунних клітин і безпосередньо на рівень активності 

нейтрофілів з активованим киснезалежним механізмом бактерицидної 

активності [265, 323].  

Дані про вплив дефіциту Феруму на активність лімфоцитів мають різнобічний 

характер. Дослідження S.R. Kuvibidila із співав. [283] вказують на те, що за нестачі 

Феруму відбувається зниження активності протеїнкінази С за рахунок транслокації у 

Т-лімфоцитах, тоді як у своїй роботі F. Canonne-Hergaux et al. [245] спостерігали 

повноцінну проліферативну відповідь Т-лімфоцитів на дію мітогенів.  

Стан гуморального імунітету є менш залежний від дефіциту заліза, ніж 

клітинний, про що свідчать результати ряду робіт [265, 323], тому виявлена нами 
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тенденція до зниження відносного вмісту фракції γ-глобулінів на 9,06 % у крові 

поросят семиденного віку, порівняно з триденними тваринами, більш за все 

пов’язана з віковим катаболізмом колостральних імуноглобулінів, що 

підтверджується подальшою низхідною динамікою цієї білкової фракції у поросят 

двотижневого віку. Це узгоджується з результатами ряду дослідників [40, 142, 

160, 216, 231, 251], які констатують зниження рівню імуноглобулінів у поросят 

старше тижневого віку. 

Також в крові чотирнадцяти денних поросят ми встановили зменшення 

рівня й інших імунологічних показників як гуморальної так і клітинної природи. 

Порівняно з поросятами семиденного віку в цей час у крові свиней зменшується 

кількість лейкоцитів на 9,05 % за рахунок фракції нейтрофілів, що за даними 

S.C. Jameson та D. Masopust [270] може бути пов’язане з міграцією з кров’яного 

русла клітин, що проявляють цитотоксичні властивості. Одночасно з цим у крові 

двотижневих поросят зменшується відносна кількість Т-, В- і NK-лімфоцитів на 

тлі збільшення фракції 0-лімфоцитів, що може бути обумовлено апоптозом 

короткоживучих лімфоїдних клітини, кількість яких у циркулюючій крові може 

досягати 30 % [270]. Це узгоджується з дослідженнями S.M. Kaech та 

E.J. Wherry [273], які показують, що за дії антиген презентуючих клітин, у 

лімфоїдних осередках, відбувається диференціація нульових лімфоцитів з 

утворенням ефекторних короткоживучих клітин. Основна їх частка піддається 

апоптозу через 4-7 діб після диференціації, а інші перетворюються на імунні клітини 

пам’яті, які забезпечують більш швидку та інтенсивну відповідь на повторну дію 

антигену.  

На думку P. Galan et al. [260], зменшення кількості диференційованих 

лімфоцитів на тлі зростання 0-клітин може бути обумовлене попереднім 

виснаженням депо Феруму в організмі поросят, оскільки активність ферменту 

рибонуклеотидредуктази, що синтезує ДНК та відповідає за реплікацію клітин є 

залежною від Феруму. За даними авторів, нестача Феруму сприяє зменшенню 

продукції інтерлейкіну-2, який є одним з основних, але не єдиним цитокіном, 

який приймає участь у проліферації та диференціації Т-, В- і NK-лімфоцитів [272]. 
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На тлі другого вікового імунодефіциту у поросят, який ми спостерігаємо на 

чотирнадцяту добу життя, відбувається послаблення гуморальної ланки імунного 

захисту поросят. У цей час, порівняно з тваринами триденного віку, у крові 

свиней зменшується рівень БАСК. Зважаючи на те, що бактерицидна активність 

сироватки крові проявляється завдяки наявності у ній гуморальних імунних 

компонентів, таких як імуноглобуліни, система комплементу, лізоцим, тощо, 

зменшення її активності на нашу думку, обумовлене зниженням абсолютної 

кількості γ-глобулінів, що узгоджується з результатами ряду робіт [73, 129, 186, 

199].  

Імуносупресивний стан поросят двотижневого віку сприяє розвитку 

компенсаторної реакції імунної системи, яка характеризується активацією 

клітинних захисних механізмів, що симетрують стан захисних ланок природної 

резистентності у свиней під час імунологічної недостатності [129, 179]. Наші 

результати вказують на збільшення в крові у поросят двотижневого віку відносної 

кількості агранулоцитарних лейкоцитів, відносно тварин сьомої доби життя. 

Також, у цей час, відзначено зменшення кількості нейтрофільних лейкоцитів та 

одночасне посилення їх перетравної здатності, що може розцінюватись як 

компенсаторний механізм та бути пов’язане зі стимуляцією активності 

лізосомальних ферментних систем нейтрофілів [111, 138, 204]. На нашу думку, 

зменшення рівня гуморальних захисних механізмів сприяло збільшенню 

антигенного пресингу в організмі поросят, що забезпечило активацію фагоцитів. 

Результати досліджень Y. Kumagai et al. [282] свідчать, що нейтрофіли містять 

Толл-подібні трансмембранні рецептори, які відіграють ключову роль у 

вродженому імунітеті шляхом активації та регуляції клітинної імунної відповіді за 

рахунок кон’югації цих рецепторів з антигенними детермінантами [307]. Це 

забезпечує елімінацію антигенів з організму, про що свідчить зменшення ЦІК, 

порівняно з поросятами триденного віку, та узгоджується з результатами ряду 

робіт [27, 76, 132, 202], які відмічають схожу залежність.  

Імунокорекція свиноматок у другій половині поросності імунотропним 

препаратом “Імунолак” не впливає на загальну динаміку імунних компонентів 
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сироватки крові, але у порівнянні з показниками тварин контрольної групи, 

забезпечує збільшення кількості імунних білків у перші тижні життя більш ніж на 

50 % на тлі чого, у цей час, в крові поросят підвищується рівень БАСК. На нашу 

думку, застосування препарату сприяло збільшенню у крові поросних свиноматок 

кількості лейкоцитів, у тому числі й лімфоцитів, що обумовило підвищення 

фракції γ-глобулінів, за рахунок синтезу імуноглобулінів, а також показників 

БАСК і ЛАСК, на тлі чого відбулось збагачення імунними компонентами крові 

молозива свиноматок дослідної групи, що сприяло посиленню його 

імунобіологічних властивостей, відносно контрольних тварин. Вживання 

поросятами такого молозива сприяло підвищенню у них, упродовж перших семи 

діб кількості Т-лімфоцитів за рахунок теофілін резистентних і теофілін чутливих 

лімфоцитів в основному з низькою та середньою щільністю мембранних 

рецепторів, а також рівня В- і NK-лімфоцитів на тлі зростання у першу добу 

фракції 0-лімфоцитів. 

Одночасно з цим, протягом перших двадцятитрьох діб життя, у крові 

неонатальних поросят підвищується кількість активних фагоцитів на тіл 

збільшення показнику НСТ упродовж першого тижня життя, що сприяє 

зменшенню рівня ЦІК, порівняно з контролем. Ймовірно, збільшення активності 

імунокомпетентних клітин у крові свиноматок, яким ін’єкували препарат 

“Імунолак”, сприяє підвищенню синтезу цитокінів, що посилюють формування та 

активність імунної системи у поросят ще до народження, про що свідчить 

збільшення до вживання молозива у новонароджених свиней дослідної групи 

кількості лейкоцитів, на тлі зростання одночасно фракцій лімфоцитів і 

нейтрофілів, а у складі останніх й рівня активних фагоцитів, мікрофагів з 

активованим киснезалежним механізмом бактерицидної активності. Зміни у 

фракції мононуклеарних клітин обумовлені підвищенням абсолютної кількості Т-

лімфоцитів за рахунок теофілін резистентних форм переважно з низькою 

щільністю мембранних рецепторів, а також кількості В-, NK- і 0-лімфоцитів, 

відносно новонароджених контрольної групи. Посилення імунобіологічних 

механізмів у неонатальних поросят, на думку ряду авторів [128, 137, 146, 164, 
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231], сприяє формуванню більш міцного неспецифічного імунітету та посиленню 

опірної здатності новонароджених у період першого імунодефіциту.  

Слід відзначити, що на тлі вище зазначених змін, у крові поросят дослідної 

групи, впродовж першого тижня життя виявлено вірогідно більший рівень 

гемоглобіну, вмісту еритроцитів та лейкоцитів, порівняно з контрольними 

тваринами. Схожі результати були отримані J. Sinkora et al. [233] при вивченні 

розвитку імунної системи свиней у пренатальному періоді. На думку авторів, 

посилення еритро- та лейкопоезу у плодів може бути пов’язане з активацією їх 

гемопоетичних механізмів упродовж пізнього плодового періоду на тлі посилення 

активності імунних компонентів свиноматок. 

Вживання новонародженими поросятами дослідної групи молозива з вищою 

імунобіологічною цінністю сприяє формуванню у неонатальний період більш 

високого рівня колострального імунітету [298], про що свідчать отримані нами 

результати. У поросят дослідної групи 7- та 14-денного віку встановлено більш 

високий рівень γ-глобулінів, що сприяло зростанню показнику БАСК порівняно з 

поросятами контрольної групи. Також у дослідних тварин впродовж першого 

тижня життя є вірогідно більшою кількість Т-, В- і NK-лімфоцитів, у результаті чого 

тенденція до збільшення цих клітин зберігається до 23-ї доби життя.  

Дослідженнями стану фагоцитарної ланки імунітету неонатальних поросят 

було з’ясовано, що у дослідних тварин, кількість активних фагоцитів була вища 

відносно контрольних упродовж всього підсисного періоду, а показник НСТ 

переважав лише упродовж першого тижня. Такі зміни сприяли зменшенню у 

дослідних поросят рівня ЦІК упродовж підсисного періоду.  

Зазначені вище зміни у поросят протягом підсисного періоду сприяють 

зменшенню рівня негативного впливу під час розвитку другого імунологічного 

дефіциту на тлі чого у тварин дослідної групи відбулась більш ефективна реалізація 

генетичного потенціалу. Це сприяло збільшенню середньодобового приросту більш 

ніж на 10 %, що обумовило, на момент відлучення, підвищення середньої маси 

тіла і маси гнізда та забезпечило більш високий рівень збереженості молодняку 

упродовж підсисного періоду.  
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Існує прямий кореляційний зв’язок між масою поросяти на момент 

відлучення від свиноматки та строком його подальшої відгодівлі [193, 281, 320], 

тому імунокорекція поросних свиноматок препаратом “Імунолак”, на нашу думку, 

не лише забезпечує більшій рівень збереженості молодняку, а й може сприяти 

скороченню періоду відгодівлі до потрібної маси, що у свою чергу забезпечить 

зменшення економічних витрат на годівлю, утримання та обслуговування цих 

тварин.  

Отже, виявлені особливості функціонування механізмів природної 

резистентності свиноматок упродовж другої половини поросності та формування 

вродженого імунітету новонароджених поросят, дозволяють ефективно проводити 

імунокорекцію препаратом “Імунолак” одночасно маточного поголів’я та 

новонародженого молодняку з метою підвищення показників продуктивності та 

збереженості. 

Отримані нами результати розширюють уявлення про функціонування 

імунобіологічних механізмів у свиноматок другої половини поросності, а також 

доповнюють інформацію про функціонування вроджених механізмів імунного 

захисту у новонароджених поросят та формування у них колострального 

імунітету, на тлі розвитку фізіологічних імунодефіцитів під час підсисного 

періоду, а також відображають їх корекцію імуномодулюючим препаратом 

“Імунолак” у біологічному ланцюзі “мати-молозиво-новонароджений”.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично узагальнено і розкрито особливості динаміки 

морфологічних і біохімічних показників крові, показників клітинної і гуморальної 

ланок імунітету свиноматок у другій половині поросності та поросят у ранньому 

постнатальному онтогенезі. Відображена роль імунобіологічних показників 

молозива у формуванні колострального імунітету поросят. Науково обґрунтовано 

застосування препарату “Імунолак” для корекції резистентності свиноматок у 

другій половині поросності та вродженого імунітету поросят у ранній 

постнатальний період онтогенезу. 

1. У крові свиноматок у кінці другої половини поросності кількість 

еритроцитів, лейкоцитів, рівень гемоглобіну і гематокрит знаходяться на нижній 

межі фізіологічних значень. Зміни лейкограми характеризуються збільшенням 

кількості нейтрофілів та зменшенням кількості лімфоцитів. Застосування 

препарату “Імунолак” сприяє вірогідному (р≤0,05) збільшенню на 105 добу 

поросності кількості еритроцитів на 17,3%, рівня гемоглобіну на 17,1%, 

гематокриту на 15,1%, кількості лейкоцитів у середньому на 27,6% (р≤0,01) 

переважно за рахунок лімфоцитів, порівняно з показниками у тварин контрольної 

групи. 

2. Друга половина поросності свиноматок супроводжується збільшенням 

кількості NK-лімфоцитів та активацією фагоцитарних лейкоцитів із одночасним 

зменшенням рівня γ-глобулінів та циркулюючих імунних комплексів. За корекції 

препаратом “Імунолак” встановлено збільшення кількості теофілінрезистентних і 

теофілінчутливих Т-клітин відповідно в 1,9 і 1,5 рази, В- і NK-лімфоцитів – 

відповідно у 1,9 і 2,1 рази на тлі зменшення кількості 0-лімфоцтів у 2,4 рази, 

порівняно з показниками у тварин контрольної групи. Одночасно відбувається 

збільшення кількості активних фагоцитів на 21,2%, а також лейкоцитів з 

активованим оксигензалежним бактеріолітичним механізмом на 40,1%, 

показників бактерицидної активності сироватки крові – на 23,1%, лізоцимної 
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активності сироватки крові – на 22,5% і підвищення вмісту γ-глобулінів на 19,7% 

порівняно з показниками у свиноматок контрольної групи. 

3. Перші порції молозива свиноматок мають найвищі імунобіологічні 

властивості, а на 36-ту годину лактації їх рівень суттєво зменшується. 

Використання свиноматкам препарату “Імунолак” сприяє збільшенню в молозиві 

впродовж 24 годин секреції кількості загальних імуноглобулінів на 38,5% за 

рахунок IgG, IgA i IgM відповідно на 38,3%, 35,5% і 44,1% та підвищенню рівня 

бактерицидної і лізоцимної активностей відповідно на 20,5% і 16,9% (р≤0,05) 

порівняно з показниками молозива тварин контрольної групи. 

4. Ранній постнатальний онтогенез у поросят характеризується достатньо 

високими показниками кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну і гематокриту на 

час народження та суттєвим їх зменшенням упродовж перших семи діб життя. 

Введення препарату “Імунолак” поросним свиноматкам сприяє вірогідному 

підвищенню (р≤0,05) рівня гемоглобіну - на 16,6%, збільшенню кількості 

еритроцитів - на 9,9% і нормалізації гематокриту в поросят упродовж перших 7 

діб життя порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

5. У крові щойно народжених поросят абсолютна кількість лейкоцитів є 

низькою (3,32±0,28 Г/л). Серед них переважають поліморфоядерні клітини. 

Упродовж перших 7 діб життя поросят, кількість лейкоцитів у їх крові 

збільшується за рахунок лімфоцитів. За дії препарату “Імунолак” у крові поросят 

перших 7 діб життя, збільшується кількість лейкоцитів у 1,5 рази, але не виходить 

за межі фізіологічних значень. Ці зміни відбуваються за рахунок збільшення 

кількості лімфоцитів і сегментоядерних нейтрофілів відповідно у 1,7 і 1,3 рази 

відносно показників у поросят контрольної групи. 

6. У новонароджених поросят до споживання молозива імунологічні 

показники (окрім фагоцитарних лейкоцитів) знаходяться на нижній межі 

фізіологічних значень та поступово збільшуються до 23 доби життя. Застосування 

свиноматкам препарату “Імунолак” сприяє збільшенню кількості 0-лімфоцитів у 

крові поросят на першу добу життя у 1,6 раз. У подальшому, впродовж першого 

тижня постнатального розвитку поросят відбувається збільшення кількості Т-, В- і 
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NK-лімфоцитів відповідно у 2,1, 2,1 і 2,3 рази. Також, у цей же час, збільшується 

кількість фагоцитарних лейкоцитів з активованим оксигензалежним 

бактеріолітичним механізмом на 16,7%, підвищується агресивність та перетравна 

здатність відповідно на 22,4% і 43,8%, на тлі більш високого рівня фагоцитарної 

активності лейкоцитів упродовж усього підсисного періоду в середньому на 

11,5% (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 

7. Після застосування поросним свиноматкам препарату “Імунолак” у 

сироватці крові отриманих від них поросят упродовж перших 14 діб життя 

підвищується вміст γ-глобулінів на 56,7% (р≤0,05 – р≤0,01) і рівень бактерицидної 

активності сироватки крові на 21,8%, знижується впродовж перших 7 діб життя 

рівень циркулюючих імунних комплексів на 40,6% та підвищується активність 

лізоциму у перші 3 доби після народження на 32,4%, порівняно з показниками у 

поросят контрольної групи. 

8. Застосування свиноматкам у другій половині поросності препарату 

“Імунолак” підвищує їх продуктивність за рахунок збільшення маси тіла поросят 

після народження на 16,7% (р≤0,05), а також підвищує збереженість поросят 

упродовж підсисного періоду на 8,6% (р≤0,05) та середньодобовий приріст на 

10,7% (р≤0,05) порівняно з показниками у тварин контрольної групи. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для корекції показників природної резистентності у поросних свиноматок 

та вродженого імунітету новонароджених поросят упродовж раннього 

постнатального онтогенезу рекомендуємо: 

1.  Свиноматкам застосовувати препарат “Імунолак” внутрішньом'язово 

у дозі 0,05 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла тварини, тричі з інтервалом 15 

діб, починаючи з 60-ї доби поросності (патент України на корисну модель  

«Спосіб підвищення природної резистентності новонароджених поросят). 

2. Результати досліджень механізмів резистентності поросних свиноматок і 

вродженого імунітету поросят у ранній період онтогенезу та її корекція 

рекомендовано використовувати в науково-дослідній роботі лабораторій з 

імунології та клініко-біологічних досліджень. 
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