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Передова технологія

На сучасному етапі розвитку ви-
сокотехнологічного свинарства 
в Україні доволі поширене яви-

ще низької ефективності використання 
свиноматкам навіть брендових вакцин 
з метою підвищення напруженості коло-
стрального імунітету поросят. Незважа-
ючи на вірний вибір вакцини, скорек-
товану під умови господарства схему 
вакцинації, належний рівень технологіч-
них процесів та професіональне керу-
вання ними, у свиноматок не відмічаєть-
ся стабільної імунної відповіді або вона 
зовсім відсутня. Це явище пов’язане з 
імуносупресивним статусом маточно-
го поголів’я, що спричинює комплекс 
причин – стресові фактори, незбалан-
сована годівля, вірусні захворювання 
тощо. Значна кількість авторів (Newman 
2001, O’Quinn 2001, Davis 2004, Farmer 
2008, Foisnet 2010) вказують на можли-
вість застосування препаратів маннан-
олігосахаридів з метою підвищення 
імунного та метаболічного статусу сви-
номаток, якості молозива та напружен-
ня колострального імунітету поросят.

З метою дослідити вміст та фракцій-
ний склад імуноглобулінів молозива 
свиноматок та окремих показників їх 
метаболічного статусу за дії препарату 
«Актиген» (компанія «Оллтек») ми про-
вели експеримент на базі господарства 
ПП «Сигма» Дніпропетровської області. 
Свиноматкам дослідної групи вводили 
до раціону препарат «Актиген» у кількос-
ті 0,5 кг/т корму впродовж останніх 30-ти 
діб супоросності. Через добу після опо-
росу проводили відбір проб молозива та 
крові для дослідження вмісту імуногло-
булінів та їх фракційного складу, а також 
біохімічних показників крові.

Результати 
досліджень
Застосування препарату «Актиген» не 

призвело до вірогідних змін в молозиві 
свиноматок загального вмісту імуногло-

булінів, Ig А та Ig G, а також в розподілені 
антитіл між класами. Необхідно зазначи-
ти, що невірогідність змін, насамперед, 
зумовлена значною варіацією показників 
у групах, незважаючи на виражену від-
мінність між контролем та дослідом від 
13% до 18%.

В той же час, за дії препарату «Акти-
ген» вміст Ig М та Ig G в молозиві свино-
маток вищій у порівнянні з контролем на 
25% (Р<0,05) та 32% (Р<0,05) відповідно. 
Встановлений феномен є позитивним 
явищем, яке призводить до зростання 
напруженості імунітету у поросят.

Слід підкреслити, що застосування 
препарату «Актиген» також призвело 
до ряду позитивних змін біохімічних 

показників крові свиноматок (див.  
Таблицю).

Так, вміст загального білка, альбу-
мінів та глобулінів в крові свиноматок 
дослідної групи був вищім за контр-
оль на 10% (Р<0,05), 15% (Р<0,05) та 
7% (Р<0,05) відповідно. Отримані дані 
передбачають підвищення білоксин-
тетичної функції печінки та стимуляції 
синтезу глобулінів.

Гепатопротекторний ефект препара-
ту «Актиген» підтверджується знижен-
ням активності АСТ та зниженням індек-
су де Рітіса (до фізіологічних меж) на 40% 
(Р<0,05) та 76% (Р<0,05) відповідно.

Позитивним явищем є зниження 
вмісту креатиніну в крові лактуючих сви-

«Актиген» підвищує вміст 
імуноглобулінів у молозиві 
свиноматок
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Примітка: * – Р < 0,05 – дані вірогідні між показниками контрольної та дослідної груп

Вміст різних класів імуноглобулінів молозива 
свиноматок за дії препарату «Актиген», мг/мл
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номаток дослідної групи на 8% (Р<0,05) 
у порівнянні з контролем, що вказує на 
більш виражену інволюцію матки і швид-

ше протікання післяродового адаптацій-
ного періоду.

Ми вважаємо, що зменшення вмісту 

сечовини в крові свиноматок дослід-
ної групи на 19% (Р<0,05) у порівнянні 
з контролем та зростання концентра-
ції глюкози на 72% (Р<0,05) зумовлено 
більш вираженим анаболічним статусом 
тварин зі дії препарату «Актиген» і перед-
бачає вищу молочність свиноматок до-
слідної групи.

Застосування препарату «Актиген» 
свиноматкам призводить до зниження 
в крові у порівнянні з контролем актив-
ності лужної фосфатази (на 21%, Р<0,05), 
неорганічного фосфору (на 45%, Р<0,05) 
та зростання кальцій/фосфорного спів-
відношення (на 78%, Р<0,05), що вказує на 
меншу інтенсивність остеолітичних явищ 
при лактації.

Функціональний стан травної системи 
свиноматок за дії «Актиген» є вищім, ніж у 
тварин контрольної групи, оскільки актив-
ність α-амілази нижча на 55% (Р<0,05) та 
більший вміст хлоридів – на 38% (Р<0,05).

Висновки
Застосування препарату «Актиген» 

супоросним свиноматкам призводить до 
збільшення колостральних антитіл у їх 
молозиві та підвищення функціональної 
здатності багатьох органів та систем.

Показник Контрольна група Дослідна група
Білок загальний, г/л 68,00±1,58 75,08±1,32*
Альбуміни, г/л 33,88±0,90 38,42±1,03*
Глобуліни, г/л 34,12±0,57 36,66±0,61*
Білковий коефіцієнт, од 0,99±0,03 1,05±0,03
Сечовина, ммоль/л 4,92±0,10 4,02±0,06*
Креатинін, мкмоль/л 522,93±10,87 479,08±7,22*
АСТ, ммоль/год×л 1,13±0,02 0,81±0,02*
АЛТ, ммоль/год×л 0,71±0,02 0,91±0,03*
Індекс де Рітіса, од 1,59±0,05 0,90±0,03*
Лужна фосфатаза, мкмоль/год×л 2,52±0,09 1,98±0,03*
α-амілаза, г/год×л 84,57±3,47 37,06±2,87*
Глюкоза, ммоль/л 3,42±0,24 5,88±0,79*
Холестерол, ммоль/л 4,97±0,09 3,32±0,06*
Загальні ліпіди, г/л 7,15±0,36 6,56±0,27
Загальний кальцій, ммоль/л 2,18±0,05 2,12±0,04
Неорганічний фосфор, ммоль/л 3,26±0,05 1,79±0,05*
Кальцій/фосфорне співвідношення, од. 0,67±0,02 1,19±0,04*
Хлориди, ммоль/л 60,27±3,93 82,9±4,87*

Примітка: * – Р < 0,05 – дані вірогідні між показниками контрольної та дослідної груп

Показники біохімічного складу крові лактуючих 
свиноматок за дії препарату «Актиген», (M±m, n=10)
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