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The degree of the physiological development of the body of piglets in the first months after birth is important because, during this period, there is an active formation of many organism systems, including those
that provide homeostasis. The resistance of piglets to diseases of various etiologies during life depends on
the formation of the immune system. Our study aimed to assess the immune status of piglets born to sows
that received injections of solutions of Iron(IV) clatrochelate and cyanocobalamin during pregnancy. To
achieve this goal, two groups of newborn piglets-analogs were formed during their retention with suckling
sows – control and experimental, 15 animals each. Piglets from 5 sows (3 from each) were injected into the
experimental group, which were injected 10 ml of 10 % solution of Iron(IV) clatrochelate and cyanocobalamin solution twice during pregnancy (14 and 7 days before the expected farrowing) intramuscularly.
Piglets of the control group, according to the traditional scheme of prevention of iron deficiency anemia on
the second day of life, were administered irondextran drug uniferon (200 mg of iron (III) per injection).
Piglets and sows were observed for two months; for studies of the content of immunoglobulins in the piglets'
serum, the blood samples were taken at 1, 5, 12, and 30 days of life. During the experiment, the indicators
of the content of immunoglobulins of classes G, A, M in the serum of piglets of the experimental group and
the dynamics of their changes within 30 days after birth did not differ from the control. Two injections of
10 % solution of Iron(IV) clatrochelate in a dose of 10 ml in combination with cyanocobalamin injections at
a dose of 500 mg of active substance to pregnant sows 14 and 7 days before the expected farrowing did not
adversely affect the immune status of newborn piglets. Furthermore, this has a high prophylactic effect
against iron deficiency anemia.
Key words: anemia, clatrochelate, colostrum, cyanocobalamin immunoglobulins, iron, piglets, sows,
serum.

Імунний статус поросят за застосування клатрохелату Феруму(IV)
вагітним свиноматкам
В. Б. Духницький, І. М. Деркач, С. С. Деркач
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Ступінь фізіологічного розвитку організму поросят у перші місяці після народження має важливе значення, оскільки упродовж
цього періоду відбувається активне формування багатьох систем організму, зокрема й тих, що забезпечують гомеостаз. Стійкість поросят до захворювань різної етіології упродовж життя залежать саме від становлення імунобіологічної системи. Метою нашої роботи було оцінити імунний статус організму поросят, народжених від свиноматок, яким у період вагітності застосовували ін’єкції розчинів клатрохелату Феруму(IV) і ціанокобаламіну. Для виконання поставленої мети було сформовано
2 групи новонароджених поросят-аналогів у період їх утримання зі свиноматками на підсосі – контрольна та дослідна, по
15 тварин у кожній. У дослідну групу були відібрані поросята від 5-ти свиноматок (по 3 від кожної), яким в період вагітності
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двічі (за 14 та 7 діб до очікуваного опоросу) внутрішньом’язово вводили по 10 мл 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) та розчин ціанокобаламіну. Поросятам контрольної групи за традиційною схемою профілактики ферумодефіцитної анемії на другу добу
життя вводили ферумодекстрановий препарат юніферон (200 мг Феруму(III) на одне введення). Протягом 2 місяців за поросятами та свиноматками здійснювали спостереження; для досліджень вмісту імуноглобулінів у сироватці крові поросят відбирали
зразки крові на 1, 5, 12 та 30 доби життя. Упродовж досліду показники вмісту імуноглобулінів класів G, A, М у сироватці крові
поросят дослідної групи та динаміка їх змін протягом 30 діб після народження майже не відрізнялась від контролю. Дворазова
ін’єкція поросним свиноматкам 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) в дозі 10 мл у поєднанні з ін’єкціями ціанокобаламіну у дозі
500 мкг діючої речовини за 14 та 7 діб до передбачуваного опоросу не впливала негативно на імунний статус новонароджених
поросят, забезпечуючи при цьому високий профілактичний ефект щодо ферумодефіцитної анемії.
Ключові слова: анемія, імуноглобуліни, клатрохелат, молозиво, поросята, свиноматки, сироватка крові, Ферум, ціанокобаламін.

Вступ

сів, токсинів, а з імуноглобулінами класу А запобігають контамінації слизової оболонки кишечнику вірулентними бактеріями. Ig класу А мають дві форми
сироваткову та секреторну; остання відіграє важливу
роль у формуванні механізмів місцевої резистентності, протидіє масовому надходженню антигенів, перешкоджає прикріпленню бактерій до епітеліоцитів,
нейтралізує ентеротоксини, сприяє фагоцитозу. Імуноглобуліни класу М слугують рецепторами В-клітин,
з’являються першими у крові за первинної імунної
відповіді, разом імуноглобулінами класу А беруть
участь у місцевому імунітеті (Panikar et al., 2015).
Роль імуноглобулінів класів E та D є менш вивченою.
Показники кількості антитіл різних класів у сироватці крові поросят мають суттєві розбіжності у різних авторів, що своєю чергою ускладнює аналіз цифрових результатів. За результатами досліджень, проведених Панікаром І. І. (Panikar et al., 2013; 2014),
аналіз загальної кількості імуноглобулінів вказує, що
найбільшим цей показник (4,38 мг/мл) є в поросят у
перші години життя, після чого спостерігається його
зниження до кінця першого тижня життя: 3,56 мг/мл –
на першу добу та 2,41 мг/мл – на 7 добу. До 29добового віку даний показник зростає до 3,46 мг/мл.
За даними Масьянова Ю. (Mas'janov, 1992), кількість
імуноглобулінів усіх класів поступово зменшується
впродовж усього місяця, а згідно з даними Кадирова С. (Kadyrov, 1985), така динаміка характерна лише
для Ig класу G, і у цьому випадку мінімальні значення
Ig класу M зареєстровані на 10 добу, а Ig класу A – на
30 добу, після чого кількість імуноглобулінів усіх
класів поступово збільшується.
Ряд вчених (Maslianko et al., 2000; 2002; 2004;
Meier & Kharvy, 2007; Salyha, 2009; Ratskyi et al.,
2010) вважають, що для новонароджених тварин характерна змінна гіпогаммаглобулінемія, що зумовлено недостатньою функціональною здатністю імунної
системи молодняку до синтезу власних антитіл, яка
триває упродовж 1–2 місяців до завершення розвитку
імунної системи. Доведено, що найвищий рівень γглобулінів у сироватці крові поросят спостерігається
через 6–12 год після споживання молозива. Значні
коливання кількості антитіл класу G пов’язують з
кількістю цих антитіл у молозиві.
Варто зазначити, що забезпечення споживання
молозива новонародженою твариною у перші години
після народження має дуже важливе значення, адже,
крім імуноглобулінів, з молозивом свиноматки в організм поросят надходять Т і В-лімфоцити, нейтрофіли та фагоцити. Також у молозиві містяться вітаміни,

Імунітет є важливою складовою збереження імунологічної індивідуальності, механізмом підтримки
імунологічного гомеостазу організму за допомогою
неспецифічних і специфічних клітинних та гуморальних факторів.
Як відомо, розвиток імунної системи в організмі
поросят розпочинається ще з ранніх періодів гестації,
адже в селезінці та тимусі плода перші В- та Тклітини з’являються у 30–40-добовому віці. Вже наприкінці гестації їхня кількість поступово збільшується і плід може спричинити імунну відповідь на
введення антигенів. Водночас епітеліохоріальна плацента є бар’єром для проходження антитіл та імунних
клітин від свиноматки до плоду, тому від надходження з молозивом/молоком материнських антитіл залежить збереженість новонароджених поросят. Загалом
імунна система, як і інші системи організму тварини,
впродовж періоду онтогенезу підлягає значним перебудовам, які зумовлюють зміну її структури та характеру діяльності у майбутньому (Koliakov, 1986;
Voronyn et al., 2002; Roit et al., 2006; Kryshtoforova et
al., 2007; Salyha, 2009).
Для об’єктивної оцінки стану захисних сил організму необхідною є інформація про оптимальний рівень
показників, що характеризують клітинну і гуморальну
ланки, а також факторів, які впливають на формування імунобіологічної системи організму в процесі його
життєдіяльності. Важлива роль у цьому разі відводиться рівню фізіологічного розвитку організму поросят у перші місяці життя, коли відбувається активне
формування багатьох систем організму, що забезпечують гомеостаз. З іншого боку, життєздатність та
стійкість поросят до захворювань різної етіології протягом цього періоду залежать саме від становлення
імунобіологічної системи (Zharov, 2003; Havrylin et
al., 2005; Hryhorev, 2006; Panikar et al., 2015; Todoriuk
et al., 2018; Martyshuk et al., 2019; 2020).
Варто зауважити, що свині порівняно з тваринами
інших видів мають високі показники кількості імуноглобулінів усіх класів. Згідно з результатами досліджень деяких авторів, у сироватці крові свиней імуноглобуліни класу А становлять 15–20 % усіх імуноглобулінів, імуноглобуліни класу G становлять 70–80 %,
імуноглобуліни класу М – 10 % відповідно (Bland et
al., 2003; Butler et al., 2009). До начисленніших Ig
класу G належать антитіла проти більшості антигенів
різного походження; вони забезпечують захист від
широкого спектру чужорідних агентів: бактерій, віру-
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функцію. В організмі (переважно в печінці) перетворюється у коферментну форму вітаміну В12 – аденозилкобаламін, або кобамамід, який має високу біологічну активність.
Результати досліджень динаміки маси тіла поросят, морфологічних показників крові та біохімічних
показників сироватки крові підтверджують ефективність такої схеми профілактики, але залишається невивченим стан імунного захисту поросят, народжених
від свиноматок, яким ін’єкували вищезазначені препарати.
Мета роботи – оцінити імунний статус організму
поросят, народжених від свиноматок, яким у період
вагітності застосовували ін’єкції розчинів клатрохелату Феруму(IV) і ціанокобаламіну.

мікроелементи, мінерали, що є важливими факторами
росту для потомства (Tytarenko, 2020).
Перший місяць після народження вважають одним
з найкритичніших періодів життя поросят, адже на 2–
3 тиждень у них суттєво послаблюється загальний
фізіологічний стан та резистентність. У цей період
поросята є особливо чутливими до нестачі в їхньому
організмі Феруму. Недостатня увага до дефіциту життєво важливого мікроелементу чи невчасна профілактика цього провокує розвиток ферумодефіцитної анемії, яку вважають найбільш поширеною незаразною
хворобою поросят. Нестача мікроелементу спричиняє
пригнічення кровотворення і розлади ензимних систем організму, наслідком чого є змішана гіпоксія,
негативні метаболічні і функціональні зміни в органах, тканинах та клітинах організму (Antipov &
Zharov, 2013; Ganz, 2013; Gasanov et al., 2020). У цьому разі в крові зменшується загальна кількість лейкоцитів, популяції Т і В лімфоцитів, нейтрофілів, моноцитів, гальмується фагоцитарна активність та знижується індекс фагоцитозу, елімінуюча здатність крові, а
також вміст протеїну загального та імуноглобуліну
класу G (Karput' & Nikoladze, 2001; Levchenko et al.,
2012). Встановлено, що від анемії може загинути до
чотирьох поросят у гнізді. При цьому варто згадати
про значні витрати на лікування хворих тварин та
профілактику різних вторинних патологій, зокрема
вторинного імунодефіциту, а також про зниження
рентабельності в результаті уповільнених темпів росту, погіршення племінних якостей тварин тощо.
Загалом сучасний фармацевтичний ринок в Україні забезпечений протианемічними препаратами, але
вони мають ряд недоліків, тому розробка нових ефективним ферумовмісних лікарських засобів з метою
профілактики ферумодефіцитної анемії поросят не
втрачає актуальності й нині. З цією метою нами проведено ряд необхідних доклінічних та клінічних досліджень нової клатрохелатної сполуки Феруму в рідкісній валентності (Dukhnitsky et al., 2018; 2019; 2020;
Derkach, 2021), про яку вперше повідомили Tomyn et
al. (2017). На основі результатів дослідження протианемічної ефективності даного комплексу було запропоновано нову схему профілактики, яка заснована на
застосуванні препарату вагітним свиноматкам у період вагітності. Дворазова ін’єкція поросним свиноматкам 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) за 14 та
7 діб до передбачуваного опоросу забезпечувала профілактичний ефект щодо ферумоефіцитної анемії у
народжених від них поросят (Dukhnitsky et al., 2021;
Derkach, 2021). Наступним етапом наших досліджень
було вивчення протианемічної ефективності комбінації ін’єкцій розчину клатрохелату Феруму(IV) та розчину ціанокобаламіну, за тих же умов – лікарські
засоби вводились не новонародженим поросятам
згідно з традиційними схемами профілактики ферумодефіцитної анемії, а свиноматкам у період вагітності.
Як відомо, ціанокобаламін досить часто входить
до складу протианемічних препаратів; він є антианемічним вітаміном, необхідним для нормального кровотворення, проявляє метаболічну та гемопоетичну

Матеріл і методи досліджень
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей (Official Journal of the European Union
L276/33, 2010).
Для виконання поставленої мети було сформовано
2 групи новонароджених поросят-аналогів (гібриди
порід ландрас та велика біла) у період їхнього утримання зі свиноматками на підсосі – контрольна та
дослідна, по 15 тварин у кожній. У дослідну групу
були відібрані поросята від 5 свиноматок (по 3 від
кожної), яким в період вагітності двічі (за 14 та 7 діб
до очікуваного опоросу) внутрішньом’язово вводили
по 10 мл 10 % розчину клатрохелату Феруму(IV) та
розчин ціанокобаламіну (у дозі для свиноматок, рекомендованій офіційними інструкціями, – з розрахунку
по 500 мкг діючої речовини на одне введення). Поросятам контрольної групи за традиційною схемою
профілактики ферумодефіцитної анемії на другу добу
життя вводили ферумдекстрановий препарат юніферон у дозі 1 мл для тварини (200 мг Феруму(III) на
одне введення).
Діючою речовиною препарату, що застосовували
свиноматкам, є Ферум у рідкісній валентності IV та у
формі клатрохелату – це макробіциклічний комплекс,
у якому іон металу «упакований» у нанокапсулу, яка
перешкоджає взаємодії з переважною більшістю реагентів, зокрема біолігандами, а також екранує метал
від інших факторів навколишнього середовища. Для
розчинення порошку клатрохелату Феруму(IV) було
використано розчинник реополіглюкін, що є плазмозамінним колоїдним розчином декстрану (полімеру
глюкози).
Протягом 2 місяців за поросятами та свиноматками здійснювали спостереження; для досліджень
вмісту імуноглобулінів у сироватці крові поросят
відбирали зразки крові на 1, 5, 12 та 30 доби життя.
Результати та їх обговорення
Упродовж науково-виробничого досліду не виявлено народження мертвих поросят та жодних клінічних ознак анемії: блідість слизових оболонок (з жов-
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туватим відтінком), скуйовдженість щетини, сухість
чи зморщення шкіри поросят. Також не спостерігалося прискорення пульсу та ритму дихання у тварин,
відставання у рості, розладів травлення чи малорухливості, що є характерним для прояву анемії. Побічних реакцій на введення препаратів не виявлено. Поросята дослідної групи були активнішими, ніж поросята контрольної групи.
Вміст імуноглобулінів у сироватці крові поросят,
який визначали на 1, 5, 12 та 30 доби життя тварин,
наведено у таблицях 1–3.

70 разів. На думку В. Антонова зі співавт. (Antonov et
al., 2005), значні коливання кількості антитіл класу G
насамперед пов’язані з вмістом протеїну загального в
сироватці крові та антитіл у молозиві свиноматок.
Tizard & Schubot (2004) вважають, що зниження кількості антитіл класу G у сироватці крові поросят упродовж першого тижня життя на 22 % пов’язане зі зменшенням кількості Ig класу G у молоці та тим, що
синтез власних Ig класу G у поросят незначний через
недостатню кількість В-лімфоцитів у крові новонароджених поросят у зв’язку з одноманітністю набору Вклітинних рецепторів, що своєю чергою збільшується
лише під дією активної стимуляції бактеріальних
антигенів.
Варто відзначити, що тільки у свиней даний клас
імуноглобулінів має підкласи Ig G1, Ig G2а, Ig G2b, Ig
G3 та Ig G4, які кодуються від 8 до 12 імуноглобуліновими генами (Sun & Hayward, 1998; Butler et al., 2009).

Таблиця 1
Динаміка вмісту імуноглобулінів класу G y сироватці
крові поросят, г/л (M ± m, n = 15)
Група поросят
Вік поросят,
діб
І контрольна
ІІ дослідна
1
0,3 ± 0,01
0,3 ± 0,01
5
5,3 ± 0,15
5,4 ± 0,14*
12
2,4 ± 0,14
2,6 ± 0,19*
30
2,0 ± 0,07
2,1 ± 0,06
Примітка: ступінь вірогідності − * − Р < 0,05 порівняно з
показником у поросят контрольної групи

Таблиця 2
Динаміка вмісту імуноглобулінів класу А y сироватці
крові поросят, г/л (M ± m, n = 15)
Вік поросят,
діб
1
5
12
30

Вміст імуноглобулінів класу G у сироватці крові
поросят дослідної групи майже не відрізнявся від контролю. Загалом на першу добу життя до отримання
молозива кількість імуноглобулінів цього класу була
низькою у сироватці крові поросят обох груп. На 5
добу цей показник значно зростав, що можна пояснити
тим, що поросята отримували імуноглобуліни з материнським молозивом/молоком, але до 30-ї доби знову
ж таки знижувався. Отримані нами результати суперечать даним Штерцль зі співавт. (Shtertsl et al., 1992), що
вказують на відсутність Ig класу G у сироватці крові
поросят, які не отримували молозива, але підтверджують дані більшості дослідників. Так, Лаптенок В. (Laptenok, 1986) довів наявність Ig класу G у плодів свиней
до народження та у новонароджених поросят, причому
кількість імуноглобулінів після отримання молозива
збільшувалася у 7 разів, а далі, впродовж першого
місяця життя, знижувалася. Панкар І. виділяє так званий період “провалу” в кінці першого тижня життя
поросят, а саме зменшення кількості даного виду імуноглобулінів у сироватці крові майже в 2,6 раза (з
3,11 ± 0,01 до 1,19 ± 0,02 мг/мл). У цей час запаси імуноглобулінів класу G в організмі поросят, ймовірно,
зменшуються, а сам новонароджений організм ще не в
змозі виробляти достатню кількість даного виду імуноглобулінів. Проте ми не підтримуємо результати досліджень Панікара І. (Panikar et al., 2013), які показують
високий рівень Ig класу G (3,11 ± 0,01 мг/мл) у поросят
перших годин життя.
Більшість авторів вказують на різке зменшення кількості імуноглобулінів класу G у перші 30 діб із
поступовим їх збільшенням упродовж наступних 2–3
місяців життя тварин (Kadyrov, 1985; Laptenok, 1986;
Maslianko, 1999; Maslianko et al., 2002; Antonov et al.,
2005; Salyha, 2009; Ratskyi et al., 2010). Є дані про
зменшення кількості Ig класу G упродовж першого
місяця життя у 48 разів, а згідно з іншими даними, у

Група поросят
І контрольна
ІІ дослідна
0,2 ± 0,01
0,2 ± 0,01
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,00
0,2 ± 0,01
0,2 ± 0,01

Упродовж досліду кількість імуноглобулінів класу
А в сироватці крові поросят дослідної групи незначно
відрізнялася від такого показника у сироватці крові
поросят контрольної групи. Динаміка змін характеризувалась тенденцією до зниження вмісту імуноглобулінів класу А до 12 доби, але на 30 добу даний показник
майже не відрізнявся від вихідного значення. Отримані
нами дані підтверджують результати досліджень деяких дослідників, але суперечать іншим. Так, згідно з
результатами досліджень Панікара І. (Panikar et al.,
2015), після першого тижня надходження імуноглобулінів класу A з молозивом/молоком зменшується, а до
14 діб відбувається зменшення даного виду імуноглобулінів удвічі (з 0,91 ± 0,03 до 0,42 ± 0,02 мг/мл). Вважають, що саме цей період є найнебезпечнішим у контамінації слизових оболонок відкритих систем (дихальної та травної) патогенною мікрофлорою.
Припускають, що у період різкого зниження кількості Ig класу G (вік 7 діб) захисну роль, очевидно,
беруть на себе Ig класу A, кількість яких у цей період
є найвищою (0,91 мг/мл). У період першого місяця
життя зниження кількості Ig класу А в молозиві та
молоці свиноматок у 3,8 раза, що пов’язують з тим,
що материнські антитіла руйнуються, а власні синтезуються в недостатній кількості (у 29 діб – 0,46
мг/мл). За даними (Fedorov & Verkhovskyi, 1996) відомо, що Ig класу А накопичуються не в крові, а на
поверхні слизових оболонок органів травлення і дихання поросят. Саме до клітин поверхні слизових
кишечнику прикріпляється більшість Ig класу А, які є
в молозиві, а пізніше – в молоці свиноматок. За дани-
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ми Кадирова С. (Kadyrov, 1985), таке зниження відбувається в 3,7 раза.
Встановлено, що антитіла класу А синтезуються
безпосередньо в молочній залозі і мають важливе
значення в захисті слизової оболонки кишечнику
поросят у післямолозивний підсисний період. Материнські специфічні імуноглобуліни класу А зв’язують
на поверхні слизової кишечнику більшість антигенів,
які потрапляють із кормом та водою. Вважають, що
відлучення поросят у місячному віці є стрес-фактором
ще й тому, що позбавляє поросят такого важливого
фактора імунного захисту, яким є Ig класу А.
Загалом у новонароджених поросят рівень Ig класу
A у сироватці крові є підвищеним (0,91 ± 0,03 мг/мл),
Ig класу М (0,36 ± 0,01 мг/мл) – найнижчим, і в межах
нижчої межі норми для даного виду тварин – Ig класу
G (3,11 ± 0,01 мг/мл). Вважають, що рівень Ig класу A
в сироватці крові сягає 21 %; Ig класу G – 71 %, Ig
класу М, відповідно, – 8 %.

мом, водою та повітрям уже в перші години після
народження. Оскільки Ig класу М за імунної відповіді
синтезуються першими, саме в цей час вони частково
компенсують нестачу власних високоспецифічних
антитіл класів G та А і зниження кількості материнських (молозивних) Ig класу G через їх руйнування.
Варто зазначити, що згідно з літературними даними, новонароджені поросята мають незначну кількість
власних імуноглобулінів класу М (8,1 %), яка не залежить від материнських, оскільки антитіла цього
класу з молозивом майже не надходять у кров новонароджених тварин. Імуноглобуліни цього класу синтезуються у плоді, починаючи з внутрішньоутробного
періоду, у відповідь на стимулюючі фактори. Експресія цитоплазматичного Ig класу М на поверхні клітин
відіграє вирішальну роль у В-клітинному онтогенезі.
Вміст імуноглобулінів класу М у крові новонароджених поросят понад 3 мг/мл вказує на наявність внутрішньоутробної інфекції (Panikar et al., 2013; Panikar
& Nychyk, 2014; Panikar et al., 2015).

Таблиця 3
Динаміка вмісту імуноглобуліну класу М y сироватці
крові поросят, г/л (M ± m, n = 15)

Висновки
Дворазова ін’єкція поросним свиноматкам 10 %
розчину клатрохелату Феруму(IV) у дозі 10 мл в поєднанні з ін’єкціями ціанокобаламіну у дозі 500 мкг
діючої речовини за 14 та 7 діб до передбачуваного
опоросу не впливала негативно на імунний статус
новонароджених поросят, забезпечуючи при цьому
високий профілактичний ефект щодо ферумодефіцитної анемії.
Динаміка змін кількості імуноглобулінів засвідчує
міцний зв’язок між антитілами молозива і молока та
антитілами крові поросят. Оскільки поросята народжуються з невеликою кількістю власних антитіл
виключно класу М, еволюційно сформовані біологічні
механізми дозволяють не лише захистити новонароджених поросят материнськими колостральними антитілами класів А і G, а й упродовж усього підсисного
періоду захищати молодняк від основних патогенів,
які надходять через шлунково-кишковий канал, даючи можливість власній імунній системі тварин поступово адаптуватися до нових умов існування й захищати організм самостійно. Незрілість багатьох ланцюгів
протиінфекційного захисту організму новонародженої
тварини компенсується пасивною передачею імуноглобулінів через плаценту (Ig класу G) та молоко
(Ig класу G, Ig класу A).

Група поросят
Вік поросят,
діб
І контрольна
ІІ дослідна
1
0,1 ± 0,00
0,1 ± 0,00**
5
0,4 ± 0,01
0,4 ± 0,01**
12
0,1 ± 0,01
0,1 ± 0,01**
30
0,3 ± 0,01
0,4 ± 0,01**
Примітка: ступінь вірогідності − ** − Р < 0,01 порівняно з
показником у поросят контрольної групи

Упродовж досліду показник вмісту імуноглобуліну класу М у сироватці крові поросят дослідної групи
та динаміка його змін протягом досліду майже не
відрізнялась від контролю. Отримані нами дані незначно відрізняються від даних, отриманих іншими дослідниками. Так, згідно з результатами дослідження
Панікара І. (Panikar et al., 2015), в новонароджених
тварин Ig класу М у крові містяться в низьких концентраціях, але впродовж першої доби життя вміст Ig
класу М зростає від 8 % до 15,1 %, набуваючи максимального значення у тварин до кінця першого тижня
життя (20 %). Поросята перших днів життя мають
достатньо високий рівень власних імуноглобулінів
класу М (0,54 мг/мл), які накопичуються в ембріональний період. За даними Антонова В. зі співавт.
(Antonov et al., 2005), їх кількість із часом незначно
змінюється і коливається у межах 0,48–0,54 мг/мл, не
досягаючи показників, характерних для організму
дорослих тварин (0,65–0,90 мг/мл). Припускають, що
це результат впливу патогенних факторів навколишнього середовища на новонароджений організм та
антигенної стимуляції останнього. Згідно з даними
інших дослідників – упродовж першого місяця після
опоросу в молозиві та молоці свиноматок зменшувалася кількість Ig класу М в 11 разів.
Вищеописана динаміка змін показника імуноглобулінів класу М відображає формування власної імунної відповіді на активну антигенну стимуляцію різного походження, які потрапляють в організм із кор-

Відомості про конфлікт інтересів
Автори стверджують про відсутність конфлікту
інтересів.
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