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Бондаренко Л.В. Клітинний захист ор-

ганізму відлучених поросят за дії пробіо-

тика. Збірник наукових праць «Техноло-

гія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», 2020.  № 2. С. 112–120.

Bondarenko L.V. Klitynnyj zahyst 

organizmu vidluchenyh porosjat za dii' 

probiotyka. Zbirnyk naukovyh prac' 

«Tehnologija vyrobnyctva i pererobky 

produkcii' tvarynnyctva», 2020.  № 2. 

РР. 112–120.

Рукопис отримано: 06.05.2020р.

Прийнято: 22.08.2020р.

Затверджено до друку: 24.11.2020р.

doi: 10.33245/2310-9270-2020-158-2-112-120

Імунна система забезпечує сталість гомеостазу організму. Стан природ-
ної резистентності організму визначається  комплексом захисних механізмів 
неспецифічного характеру. У підтриманні імунітету активно беруть участь 
лімфоцити та фагоцити. Лімфоцити розпізнають антигени патогенних мі-
кроорганізмів, а фагоцити поглинають та руйнують самих збудників. Під 
час відлучення поросят від свиноматки спостерігається зниження захисних 
сил їх організму. У цей період знижується природна резистентність орга-
нізму поросят через стресову ситуацію, спричинену зміною умов утриман-
ня, переходом на повнораціонний корм та відсутністю свиноматки. Імунна 
система відлучених поросят відносно слабка, тому за впливу екологічних і 
технологічних стрес-чинників вони стають сприйнятливі до різних захворю-
вань. Використання пробіотичних препаратів стимулює активність імунної 
системи, запобігає виникненню стресів та імунодефіцитів. Одним із таких 
препаратів є пробіотик вітчизняного виробництва Протекто-актив. Під час 
дослідження впливу пробіотика Протекто-актив на показники неспецифіч-
ної резистентності організму молодняку свиней на дорощуванні у поросят 
дослідної групи відмічали збільшення бактерицидної активності сироватки 
крові на 12,10 %   (Р<0,05) та лізоцимної активності  – на 3,71 % проти контро-
лю, що свідчить про активацію захисних сил організму та нарощування 
адаптаційної здатності.

 Важливим етапом дослідження впливу пробіотика Протекто-актив на 
стан імунної системи є визначення фагоцитарної активності нейтрофілів, 
фагоцитарного індексу та фагоцитарного числа. У дослідній групі поросят, 
яким згодовували пробіотик Протекто-актив, установлено підвищення фаго-
цитарної активності лейкоцитів на 9,0 % (Р<0,001), фагоцитарного індексу 
– на 51,7 % (Р<0,001) та фагоцитарного числа – на 24,8 % (Р<0,01), порівню-
ючи з контрольною групою. 

Отже, у разі застосування пробіотика Протекто-актив збільшуються всі 
показники фагоцитозу: кількість фагоцитів, їх здатність до захоплення мі-
кроорганізмів та перетравна здатність, бактеріальна та лізоцимна активність 
сироватки крові, що позитивно впливає на імунологічну реактивність орга-
нізму поросят у період відлучення.

Ключові слова: пробіотик, фагоцитоз, фагоцитарний індекс, фагоцитар-
не число, фагоцитарна активність лейкоцитів, клітинний імунітет, поросята.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досладжень. Свинарство як одна з найбільш 
перспективних і високопродуктивних галузей 
заслуговує особливої уваги. Підвищення про-
дуктивності тварин вимагає, поряд з надійною 
кормовою базою, впровадження нових тех-
нологічних прийомів роботи з молодняком, 

зокрема застосування екологічно чистих, біо-
логічно активних речовин, що стимулюють і 
поліпшують травлення, засвоюваність корму, 
процеси росту і розвитку [1, 2, 3]. Однією з го-
ловних причин зниження продуктивності зали-
шається стан здоров'я сільськогосподарських 
тварин, високі витрати на засоби профілактики 
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та лікування [4,5]. Для вибору оптимальних 
методів лікування, контролю ефективності  
лікувальних заходів, підбору способів профі-
лактики низки захворювань, а також вивчення 
впливу на організм різних чинників, зокрема 
лікарських препаратів, проводиться оцінюван-
ня стану природної резистентності організму, 
яке базується на визначенні рівня активності 
неспецифічних (клітинних і гуморальних) чин-
ників захисту [6, 7]. Як безпечна альтернатива 
антибіотикам останнім часом в Україні та бага-
тьох країнах світу для профілактики і лікування 
розладів травлення широкого розповсюдження 
набули пробіотики [8, 9, 10]. Пробіотики нор-
малізують процеси травлення завдяки корек-
ції якісного та кількісного складу мікрофлори 
шлунково-кишкового тракту, сприяючи підви-
щенню природної резистентності організму 
тварин [11, 12, 13, 14]. Пробіотики стимулюють 
функціональну активність імунної системи не-
залежно від того, що стало причиною імуноде-
фіциту. Вони нормалізують різні функції імун-
ної системи – як місцевий імунітет слизових 
шлунково-кишкового тракту, так і клітинний 
та гуморальний, а це, зі свого боку, позитивно 
впливає на продуктивність тварин [15, 16].

Важливою умовою життєдіяльності тварин 
є природна резистентність організму до чинни-
ків зовнішнього середовища. Вона визначаєть-
ся гуморальними чинниками з дуже широким 
спектром дії. Неспецифічні захисні реакції ор-
ганізму досить стабільні і змінюються залеж-
но від фізіологічного навантаження і чинників 
зовнішнього середовища. Це зумовлює необ-
хідність дослідження їх впливу на формуван-
ня та корекцію імунобіологічної реактивності 
організму. Одним із клітинних механізмів за-
хисту організму є фагоцитоз [17], здатність ок-
ремих клітин поглинати і знешкоджувати спо-
собом перетравлення чужорідні частки, у тому 
числі мікроорганізми. Між фагоцитарною ак-
тивністю та резистентністю організму існує 
пряма залежність: чим активніший фагоцитоз 
до мікробних клітин, тим краще виражений до 
них імунітет, і навпаки. Резистентність орга-
нізму можливо підвищити або знизити через 
посилення або ослаблення його фагоцитарної 
реакції [18, 19, 20]. У тварин здатність до фа-
гоцитозу мають лейкоцити крові та макрофа-
ги, тому під час дослідження крові особливу 
увагу слід приділяти кількості лейкоцитів та їх 
видовому складу [21, 22]. Фагоцити здійсню-
ють неспецифічну дію на всі мікроорганіз-
ми, однак в імунізованому організмі під дією 
специфічних антитіл – опсонінів – активність 
фагоцитозу помітно збільшується. Вони під-
вищують фагоцитарну активність макрофагів 

і нейтрофілів, що зі свого боку підвищує гумо-
ральний імунітет.

Найбільш суттєвими показниками, які ві-
дображають стан природної резистентності 
організму, є бактерицидна та лізоцимна ак-
тивність сироватки крові. Лізоцим є ланкою 
специфічного гуморального імунітету, на якій 
стрес-чинники можуть позначають найбільше 
[23, 24, 25]. Показником природної здатності 
крові до самоочищення є бактерицидна актив-
ність сироватки крові, яка відображає сумарну 
дію гуморальних чинників захисту [26, 27].

Дослідженнями В.І. Герасимова (2003), 
Ю.В. Засухи (2004), В.П. Рибалка (2006), 
А.І. Свєженцова (2008), В.П. Кучерявого (2008), 
А.А. Поліщука (2010), Г.О. Богданова (2012), 
А.В. Гуцола (2014), Л.С. Дяченка (2015), 
О.О. Мазуренка (2002, 2015) та інших як теоре-
тично, так і на основі експериментів обґрунто-
вано фізіологічну функцію та доцільність вико-
ристання в годівлі свиней біологічно-активних 
кормових добавок різноманітного походження. 
Теоретичні й практичні аспекти ефективності 
використання пробіотичних препаратів у ра-
ціонах тварин та птиці вивчали Коцюмбас І.Я. 
(2003), Литвин В.П. (2004), Гужвинська С.О. 
(2005), Стегній Б.Т. (2005), Акименко Л.І. 
(2005), Голуб Ю.С. (2009), Засєкін Д.А. (2011), 
Кучерук М.Д. (2011) та інші. Вони відзначали 
позитивний вплив пробіотичних препаратів на 
мікрофлору шлунково-кишкового тракту, не-
специфічний імунітет, стимуляцію росту, під-
вищення продуктивності та якість отриманої 
продукції.

В останнє десятиліття зросла увага дослід-
ників до структурних компонентів і продуктів 
метаболізму пробіотичних мікроорганізмів 
[28, 29]. Ці зміни пов’язані з розширенням уяв-
лень про біологічну ефективність пробіотиків. 
Для визначення впливу пробіотика Протек-
то-актив на стан імунної системи організму 
поросят було проведено ряд досліджень.

Результати досліджень Протекто-активу на 
стан імунної системи поросят доповнюють су-
часні уявлення про вплив пробіотичних препа-
ратів на імунологічний стан організму ссавців 
та птиці.

Мета дослідження – вивчення впливу про-
біотика Протекто-актив на показники неспе-
цифічної резистентності організму поросят у 
період їх відлучення від свиноматки.

Матеріал і методика досліджень. Під час 
дослідження впливу Протекто-активу на фа-
гоцитоз визначали фагоцитарну активність, 
фагоцитарний індекс та індекс завершеності 
фагоцитозу. Вивчаючи вплив пробіотика Про-
текто-актив на показники неспецифічної ре-
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зистентності організму молодняку свиней на 
дорощуванні, досліджували бактерицидну та 
лізоцимну активність сироватки крові. 

Для проведення експериментальних дослі-
джень застосовували пробіотик Протекто-ак-
тив, який виробляє ПП «БТУ-Центр» м. Лади-
жин Вінницької області.

За даними виробника основним складни-
ком пробіотика Протекто-актив є молочнокис-
лі бактерії Lactobacillus bulgaricus delbrueckii у 
кількості 106–109 КУО/г, носієм яких є цеоліт. 
До складу пробіотика належать 15 амінокис-
лот, з яких 7 замінних та 8 незамінних, вітамі-
ни А, Е, групи В, каротиноїди. 

Для проведення експерименту з поросят 
45-добового віку за їх відлучення від свино-
маток за принципом аналогів з урахуванням 
породи, живої маси та загального фізіоло-
гічного стану було сформовано 2 групи тва-
рин по 5 голів у кожній. Умови утримання 
та годівлі тварин були однакові, а раціон був 
збалансований згідно з нормами урахування 
живої маси та віку тварин. Тваринам  дослід-
ної групи додатково до основного раціону 
додавали пробіотик Протекто-актив, який за-
давали разом з кормом відповідно у дозі 2 г 
на 10 кг маси тіла, один раз на добу впродовж 
30 діб. Поросята контрольної групи отриму-
вали лише комбікорм.

Для проведення морфологічних дослі-
джень відбирали кров від поросят дослідної і 
контрольної груп з орбітального синуса вран-
ці до годівлі й одночасно проводили клінічний 
огляд тварин. Дослідження крові проводили до 
початку згодовування пробіотика, а також на 
30, 45 та 60-у добу від початку досліду.

Для визначення стану неспецифічного 
клітинного захисту у поросят досліджували 
фагоцитарну активність лейкоцитів за Гостє-
вим В.С. (1950), що ґрунтується на явищі фа-
гоцитозу – реакції організму, що проявляється 
здатністю клітин-фагоцитів захоплювати та 
перетравлювати чужорідні мікроорганізми. 
Як тест-мікроб використовували добову мі-
кробну культуру E. Coli штам Рассвет 165 ін-
ституту ветеринарної медицини НААНУ. За 
постановки реакції у пробірку з 0,2 мл гепа-
ринізованої крові додавали 0,1 мл стандарти-
зованої до 2 млрд/мл суспензії добової куль-
тури E. сoli, струшували та 30 хв інкубували 
у водяній бані за температури 37 °C. Із зави-
сі клітин і мікроорганізмів готували мазки на 
предметних скельцях, висушували, фіксували 
та фарбували за Романовським-Гімза. Мазки 
досліджували під мікроскопом в імерсійній 
системі, підраховували 100 нейтрофілів, визна-
чали яка їх кількість бере участь у фагоцитозі 

та підраховували кількість поглинених ними 
мікробів. Завись, яка залишилася у пробірці, 
продовжували інкубувати  впродовж 90 хв (для 
оцінювання завершеності фагоцитозу) і знову 
робили мазки, які потім досліджували під мі-
кроскопом. Як показники фагоцитозу визнача-
ли фагоцитарну активність (ФА) за кількістю 
активних лейкоцитів зі 100 підрахованих (%). 
Фагоцитарний індекс (ФІ) – за кількістю фаго-
цитованих мікробних тіл, яка припадає на один 
активний псевдоеозинофіл і характеризує по-
глинальну здатність фагоцитів та фагоцитарне 
число (кількість фагоцитованих мікробних тіл 
на 100 підрахованих псевдоеозинофілів).

Вираховували фагоцитарне число (ФЧ) і 
фагоцитарний індекс (ФІ) за формулами:
ФІ= к-сть фагоцитованих мікроорганізмів / ФА;
ФЧ= к-сть фагоцитованих мікроорганізмів / 100.

Бактерицидну активність сироватки крові 
визначали нефелометричним методом (Смирно-
ва О.В., Кузьміна Т.О., 1966), принцип якого поля-
гає у тому, що мікроби впродовж визначеного часу 
піддаються дії сироватки крові за температури 
37 °С. За таких умов чим слабша бактерицидна 
дія сироватки крові, тим активніше розмножу-
ються мікроби, відтак збільшується каламут-
ність зависі. Як тест-мікроб використовували до-
бову культуру E. Coli штам Рассвет 165 інституту 
ветеринарної медицини НАНУ, а як поживне 
середовище – м’ясопептонний бульйон (МПБ). 
Нефелометрію проводили до та після 3-годинної 
інкубації за допомогою фотоелектричного коло-
риметра – нефелометра ФЕК-56М з використан-
ням зеленого світлофільтра. Контролем (у пара-
лельному пучці світла) був фізіологічний розчин. 
Для обчислень використовували 2 показники – 
оптичну щільність МПБ з культурою і сироват-
кою одразу після змішування до інкубування та 
оптичну густину тієї самої зависі після 3 годин 
інкубації в термостаті, а також наступну формулу:

БАСК, % = 100 – (Огд
3
 – Огд

0 
/ Огк

3 
– Огк

0
) × 100,

де Огд
0
 – оптична густина дослідного зразка до 

                  інкубації;
    Огд

3
 – оптична густина дослідного зразка через 

                  3 години інкубації;
    Огк

0
 – оптична густина контрольного зразка до 

                  інкубації;
     Огк

3
 – оптична густина контрольного зразка через

                  3 години інкубації.

Аналізуючи дані, враховували, що у пробірках 
з додаванням бактерицидно активної сироватки 
крові оптична густина не змінюється або знижу-
ється, тимчасом за слабкої БАСК оптична густина 
середовища різко зростає завдяки розмноженню 
мікробів. У пробірках контролю оптична густина 
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може зростати у 3 і більше разів. У пробірках, в 
які додається сироватка, відбувається затримання 
росту мікроорганізмів, і оптична густина наро-
стає тим менше, чим сильніше виражена ця дія.  
Використовували добову мікробну культуру 
E. coli штам Рассвет 165 інституту ветеринарної 
медицини НАНУ.

Лізоцимну активність сироватки крові ви-
значали фотоелектроколориметричним методом, 
принцип якого ґрунтується на властивості лізо-
циму сироватки крові спричиняти лізис бактерій 
Micrococcus lysodeicticus. Як тест-мікроб вико-
ристовували добову культуру Micrococcus Lysode-
icticus штам АТТС 9474 інституту ветеринарної ме-
дицини НАНУ. Нефелометрію здійснювали за 
допомогою фотоелектричного колориметра-нефе-
лометра ФЕК-56М за довжини хвилі 540 нм. Показ-
ники реєстрували за шкалою світлопроникнення 
правого барабана. Показником активності лізоциму 
була відносна величина, що дорівнює різниці між 
відсотком світлопроникнення мікробної зависі (ви-
значали за числовими показниками) після годин-
ної експозиції у термостаті за температури 37 °С 
і відсотком світлопроникнення вихідної мікробної 
зависі (20 %, або 0,46–0,50 од. опт. густини) до ін-
кубування.

Отриманий цифровий матеріал оброблено 
статистично за допомогою комп’ютерної програ-
ми Microsoft Offi  ce Excel.

Експериментальні дослідження проводили 
з дотриманням етичних норм (Directive 86/609/
EEC) положень Європейської конвенції про 
захист безхребетних тварин, які використо-
вуються для експериментів та наукових цілей 
(2005) та Загальних етичних принципів експе-
риментів на тваринах (2013).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Фагоцитарна система здійснює основну 
захисну функцію організму – фагоцитоз. Ди-
наміку показників фагоцитарної ланки імуні-
тету поросят, зокрема фагоцитарної активності 

лейкоцитів крові (ФА), фагоцитарного індексу 
(ФІ) та фагоцитарного числа (ФЧ) представле-
но у таблиці 1.

Фагоцитарна активність крові у тварин як 
дослідної, так і контрольної груп за період про-
ведення досліджень мала тенденцію до збіль-
шення. Однак у дослідній групі ця тенденція 
була виражена більш інтенсивно. Так, фагоци-
тарна активність крові поросят дослідної гру-
пи була достовірно вища на 30-у добу на 5,8 % 
(Р<0,05), на 45 – на 7,8 % (Р<0,01) та напри-
кінці досліду – на 9,0 % (Р<0,001), ніж у крові 
поросят контрольної групи.

Фагоцитарний індекс, який характеризує 
кількість захоплених мікроорганізмів одним 
активним фагоцитом, у поросят дослідної 
групи був більшим на 30-у добу на 40,2 %  
(Р<0,05), на 45 – на 50,9 % (Р<0,01) та  напри-
кінці досліду – на 51,7 % (Р<0,001), ніж у поро-
сят контрольної групи. Це свідчить про підви-
щення активності нейтрофілів периферичної 
крові та їх підсилену здатність до захоплення і 
знешкодження чужорідних агентів.

Фагоцитарне число, що виражає кількість 
фагоцитованих мікробних клітин на 100 підра-
хованих лейкоцитів, у крові поросят дослідної 
групи було достовірно вищим на  45-у добу до-
сліду на 25,2 % (Р<0,05) та на 60 – на 24,8 % 
(Р<0,01), порівнюючи з контрольною групою.

Бактерицидна активність сироватки крові ві-
дображає стан інтегрованих її властивостей проти 
умовно-патогенної та патогенної мікрофлори, яка 
потрапляє в організм тварин. Під впливом лізо-
циму мікроорганізми кишечнику виділяють 
ад᾿ювантактивні сполуки, які, проникаючи в 
кров’яне русло, стимулюють імунну систему 
макроорганізму.

Динаміку показників бактерицидної актив-
ності сироватки крові (БАСК) та лізоцимної ак-
тивності сироватки крові (ЛАСК) представлено 
на рисунках 1 та 2.

Таблиця 1 – Стан клітинного захисту лейкоцитів поросят за згодовування пробіотика Протекто-актив, M±m, n=5

Показник

Термін досліджень, діб

До досліду 30 45 60

Фагоцитарна 
активність, %

33,40±2,44
37,00±1,92

44,80±1,83*
39,00±1,41

48,00±1,76**
40,20±1,36

51,00±1,22***
42,00±1,05

Фагоцитарний 
індекс, од

0,85±0,09
0,93±0,08

1,43±0,15*
1,02±0,06

1,63±0,15**
1,08±0,06

1,82±0,07***
1,20±0,07

Фагоцитарне 
число, од

2,52±0,17
2,49±0,13

3,17±0,25
2,63±0,11

3,37±0,21*
2,69±0,12

3,56±0,09**
2,86±0,13

Примітка: над рискою – дослідна група, під рискою – контрольна;
                * Р<0,05; ** Р<0,01;***Р<0,001, порівнюючи з контрольною групою.
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Перед постановкою досліду статистично 
значущої різниці в показниках бактерицидної 
та лізоцимної активності сироватки крові до-
слідних і контрольних тварин не виявлено. На-
далі встановлено поступове зростання БАСК 
і ЛАСК як у контрольній, так і в дослідній 
групах тварин. Однак у тварин, для яких за-
стосовували пробіотик Протекто-актив, бак-
терицидна активність сироватки крові була 
достовірно вищою, ніж у тварин контрольної 

групи на 8,13 %  (Р<0,05) на 30-у добу, на 
8,97 % (Р<0,05) – на 45 та на 12,10 % (Р<0,01) – 
на 60 добу досліджень. Це свідчить про пози-
тивний вплив пробіотика Протекто-актив на 
здатність сироватки крові спричиняти заги-
бель мікроорганізмів.

Аналіз даних дослідження впливу пробіо-
тика Протекто-актив на лізоцимну  активність 
сироватки крові доводить, що її рівень був досто-
вірно вищим у поросят дослідної групи на 3,57 % 

Рис. 1. Бактерицидна активність сироватки крові поросят після застосування 
пробіотика Протекто-актив, %,  M±m, n=5

Рис. 2. Лізоцимна активність сироватки крові поросят після застосування 
пробіотика Протекто-актив, %,  M±m, n=5 
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(Р<0,05)  на 45-у добу та  на 3,71 % (Р<0,01) – на 
60 добу досліджень. 

Висновки. Аналіз даних досліджень до-
вів, що пробіотик Протекто-актив позитивно 
впливав на антигеннеспецифічний імунітет 
молодняку свиней на дорощуванні, що прояв-
лялося збільшенням фагоцитарної активності, 
зростанням кількості фагоцитованих клітин 
тест-культури E.сoli та показників індексів 
фагоцитозу проти початкових показників та 
контролю. Застосування пробіотика Протек-
то-актив упродовж 30 діб сприяло зростанню по-
казників неспецифічної резистентності організму 
молодняку свиней завдяки підвищенню бактери-
цидної та лізоцимної активності сироватки крові 
тварин. Ця тенденція зберігалася впродовж 30 діб 
після завершення згодовування пробіотика. 

З метою профілактики розладів шлунко-
во-кишкового тракту та підвищення стану 
природної резистентності, збереженості та 
продуктивності молодняку свиней на дорощу-
ванні рекомендовано згодовувати пробіотик 
Протекто-актив у дозі 2 г (2×107 КУО) на 10 кг 
маси тіла один раз на добу впродовж 30 діб з 
комбікормом.
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Клеточная защита организма поросят при отъёме 
под влиянием пробиотика 

Бондаренко Л.В.
Иммунная система обеспечивает постоянство гоме-

остаза организма. Состояние естественной резистентно-
сти организма определяется комплексом защитных ме-
ханизмов неспецифического характера. В поддержании 
иммунитета активно участвуют лимфоциты и фагоциты. 
Лимфоциты распознают антигены патогенных микро-
организмов, а фагоциты поглощают и разрушают самих 
возбудителей. В период отъема поросят от свиноматки 
наблюдается снижение защитных сил их организма. В 
этот период снижается естественная резистентность ор-
ганизма поросят из-за стрессовой ситуации, вызванной 
изменением условий содержания, переходом на полно-
рационные корма и отсутствием свиноматки. Иммунная 
система поросят при отьёме относительно слабая, поэто-
му при воздействии экологических и технологических 
стресс-факторов они становятся восприимчивы к раз-
личным заболеваниям. Использование пробиотических 
препаратов стимулирует активность иммунной системы, 
предупреждает возникновение стрессов и иммунодефи-
цитов. Одним из таких пробиотиков является пробио-
тик отечественного производства Протекто-актив. При 
исследовании влияния пробиотика Протекто-актив на 
показатели неспецифической резистентности организма 
молодняка свиней на доращивании у поросят опытной 
группы отмечали увеличение бактерицидной активнос-
ти сыворотки крови на 12,10 % (Р <0,05) и лизоцимной 
активности – на 3,71 % по сравнению с контролем, что 
свидетельствует об активации защитных сил организма и 
нарастании адаптационной способности.

Важным этапом исследования влияния пробиотика 
Протекто-актив на состояние иммунной системы является 
определение фагоцитарной активности нейтрофилов, фа-
гоцитарного индекса и фагоцитарного числа. В опытной 
группе поросят, которым скармливали пробиотик Про-
текто-актив, установлено повышение фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов на 9,0 % (Р <0,001), фагоцитарного 
индекса – на 51,7 % (Р <0,001) и фагоцитарного числа – на 
24,8 % ( Р <0,01) по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, при применении пробиотика Про-
текто-актив увеличиваются все показатели фагоцитоза: 
увеличивается количество фагоцитов, их способность к 
захвату микроорганизмов и переваримая способность, 
повышается бактериальная и лизоцимная активность 
сыворотки крови, что положительно отражается на им-
мунобиологической реактивности организма поросят в 
период отъёма.

Ключевые слова: пробиотик, фагоцитоз, фагоци-
тарный индекс, фагоцитарное число, фагоцитарная ак-
тивность лейкоцитов, клеточный иммунитет, поросята.
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The cell protection of weated pigs for probiotics
Bondarenko L.
The immune system is central to ensuring the 

consistency of the body's homeostasis. The state of the body's 
natural resistance is determined by a set of non-specifi c 
protective mechanisms. Lymphocytes and phagocytes are 
actively involved in maintaining immunity. Lymphocytes 
recognize the antigens of pathogenic microorganisms, and 
phagocytes absorb and destroy the pathogens themselves. 
During the weaning of piglets from sows there is a decrease 
in the protective forces of their body. During this period, the 
natural resistance of the piglets is reduced due to the stressful 
situation caused by changing conditions of confi nement, 
the transition to full feed and lack of sows. The immune 
system of weaning pigs is relatively weak, so when exposed 
to environmental and technological stressors, they become 
susceptible to various diseases. The use of probiotic drugs 
stimulates the activity of the immune system, prevents 
stress and immunodefi ciency. One of these probiotics is 
the probiotic of domestic production Protecto-active. It w 
observed the the infl uence of the probiotic Protecto-active 
on the indices of nonspecifi c resistance of the young pigs 

organism to the growth. An increase in bactericidal activity 
of blood serum by 12.10% (P <0.05) and lysozyme activity of 
blood in the piglets of the experimental group was increased 
by 3.71% compared to control, which indicates the activation 
of the body's defenses and the increase in adaptive capacity.

An important step in the study of the infl uence of the 
probiotic Protekto-active on the state of the immune system is 
to determine the phagocytic activity of neutrophils, phagocytic 
index and phagocytic number. In the experimental group of 
piglets that were fed the probiotic Protecto-active, we found an 
increase in leukocyte phagocytic activity by 9.0% (P <0.001), 
a phagocytic index by 51.7% (P<0.001) and a phagocytic 
number by 24.8% ( P <0.01) compared with the control group.

Thus, using a probiotic Protecto-active, all indicators of 
phagocytosis increase: the number of phagocytes increases, 
their ability to capture microorganisms and increases their 
digestive capacity, it increases the bacterial and lysozyme 
activity of blood serum, which is positively refl ected in the 
immunobiosity.

Key words: probiotic, phagocytosis, phagocytic index, 
phagocytic number, phagocytic activity of leukocytes, 
cellular immunity, piglets
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