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Захист із яйця
Відбірні яєчні імуноглобуліни ефективно 
підтримують здоров’я відлучених поросят
і підвищують їх продуктивність 

ФЕЛЛІПЕ ФРЕІТАС БАРБОСА*, керівник команди глобального технічного менеджменту
по свиням, EW Nutrition, GmbH
Переклад і адаптація: канд. вет н. Орлюк Тетяна компанія «Альфа-Вет» 

П рофілактика діареї — ключовий чин-
ник росту поросят після відлучення. 
Адже вони зазнають значного стре-
су, коли їх забирають від свиноматки 

й переміщують у нове середовище. У цей пері-
од виділення шлункових ферментів і кислоти 
в поросят недостатнє, вони менше поїдають 
корму, що призводить до надлишку непе-
ретравного протеїну травного походження 
в кишківнику. Це, своєю чергою, спричиняє 
патогенне навантаження, переважно енте-
ротоксигенною Escherichia coli (ETEC), а отже, 
і високу ймовірність виникнення діареї. 

На перший погляд, діарея може здаватися 
відносно нешкідливою, проте вона є однією 
з найсерйозніших проблем свинарства у всьо-
му світі. Вода становить велику частину маси 
тіла маленьких поросят, а  отже, наслідки 
діареї варіюються від важкого зневоднен-
ня до смерті. Рівень смертності доходить 
до 20–30%, відставання в рості поросят, що 
одужали, разом із витратами на лікування 
мають значне навантаження на прибутко-
вість ферми. Таким чином, діарея робить 
період після відлучення стресовим також 
для виробників свиней.

Ще донедавна для контролю діареї після 
відлучення профілактично застосовували 
майже тільки одні антибіотики. Однак тепер 
ми усвідомлюємо, що надмірне застосування 
антибіотиків сприяє розвитку антимікробної 
резистентності (AMR). Прикладом є коліс-
тин, один із головних антибіотиків, що засто-
совують у лікуванні ETEC інфекцій у свиней. 
Його рутинно застосовували для профілак-
тики діареї. Сучасні роботи висвітлюють 
велику кількість колістинрезистентних E. coli 

в інфікованих свиней. Це не лише знижує 
ефективність лікування діареї поросят після 
відлучення — колістин є критичним антибі-
отиком у медицині для лікування інфекцій, 
спричинених антибіотикорезистентними 
грам-негативними бактеріями. Передумова 
зниження ефективності колістину є загро-
зою для громадського здоров’я, саме тому 
нетерапевтичне застосування цього антибіо-
тику вже заборонене або в процесі заборони 
в багатьох країнах.

Заміна антибіотикам 
З метою мінімізації антибіотикорезистент-

ності застосування антибіотиків має бути 
жорстко обмежене до вимушених терапев-
тичних маніпуляцій. Отже, виробникам 
свинини слід шукати нові рішення для 
запобігання виникнення діареї та водночас 
піклуватися про підвищення продуктивності 
поросят після відлучення.

Перспективним рішенням для запобіган-
ня діареї є імуноглобуліни яєчного жовт-
ка. І ось чому. Свиноматки забезпечують 
поросят молозивом і молоком. Але в період 
відлучення поросят повністю позбавляють 
доступу до джерела антитіл, часто раніше 
набуття ними достатнього рівня імунного 
захисту. Натомість із курчатами все відбува-
ється по-іншому: організм курки надсилає 
основний набір антитіл проти збудників хво-
роб, з якими «мала справу» імунна система 
курки, до яєчного жовтка (IgY). Тобто коли 
організм курки наражається на збудників 
хвороб ШКТ, його імунна система проду-

кує відповідні антитіла, які відкладаються у 
яйцях. Ці антитіла ефективні навіть проти 
хвороб, що не спричиняють хвороб курчат, 
але мають велике значення для поросят, що 
може бути корисним. 

На ринку України є функціональні стан-
дартизовані продукти на основі яєчного 
порошку, створені для підтримання здоров’я 
ШКТ молодняку тварин. 

Для підтримання поросят у критичні періо-
ди вирощування, допоки їх імунітет повністю 
не сформується, застосовують Глобіген Джамп 
Старт (виробництва компанії Ew Nutrition, 
GmbH). Він містить природні імуноглобулі-
ни (IgY — «імуноглобуліни жовтка»), змішані 
з носієм. IgY, — це протеїни, які використовує 
імунна система птахів, подібні до IgG у ссав-
ців. Утворені клітинами плазми, обидві групи 
протеїнів мають головну функцію — ідентифі-
кувати й нейтралізувати шкідливі речовини 
в організмі. Наукові дані підтверджують, що 
присутні у яйці ІgY здатні підтримати здоров’я 
кишківника й ростову продуктивність щойно 
відлучених поросят. Також було оцінено мож-
ливість використання імуноглобулінів як аль-
тернативи оксиду цинку (ZnO) та кормовим 
антибіотикам із перспективними результата-
ми (Hedegaard et Al., 2017; Li et al. 2015). 

Дослідження показали, що певні яєчні 
антитіла можуть специфічно підтримувати 
здоров’я поросят після відлучення й знизити 

Дослідні групи Раціон (І фаза — 28–42 дні) Раціон (ІІ фаза — 43–70 днів)

Контроль Без добавок Без добавок

Глобіген Джамп Старт 1 кг/т корму 1 кг/т корму

Глобіген Джамп Старт 2 кг/т корму 2 кг/т корму

Таблиця. Схема досліду

* Aрт Фріо, Фелліпе Фреітас Барбоса, С. Ре гра гуі 
Мазілл. Імуноглобуліни підсилюють про дуктивність 
відлученців // ASIAN PORK MA GA ZINE. — 2020. — Ли-
пень/Серпень. — С. 20–22.
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частоту виникнення діареї та смертності. 
Вони переважно діють у ШКТ, де зв’язують 
патогени, таким чином знешкоджуючи їх.

.Вплив IgY на продуктивність
поросят після відлучення 

Метою дослідження було визначення впли-
ву різних рівнів додавання продукту яєчного 
порошку (Глобіген Джамп Старт, EW Nutrition 
GmbH) на продуктивність і стан здоров’я поро-
сят-відлученців. Дослідження провели на фер-
мі (Філіппіни) з поголів’ям 270 поросят PIC 
середньою масою 7,35±0,88 кг віком 28 днів. 
Їх розділили на три дослідні групи (таблиця) 
з 9 клітками (повтореннями) та 10 поросятами 
у клітці. Усім тваринам згодовували стандарт-
ний двофазний раціон (28–42 та 43–70 днів), 
оснований на рослинних інгредієнтах.

Було відзначено, що додавання Глобіген 
Джамп Старт у раціон для відлученців 
покращило продуктивність свиней і стан 
здоров’я. У разі збільшення дозування спо-
стерігали поліпшення показників. Тварини, 
які отримували Глобіген Джамп Старт, 
мали додатковий приріст маси 3 та 5 кг, 
для нижчого та вищого рівнів дозування 
відповідно (рис.  1), порівнюючи з контр-
олем. Поросята, які отримували Глобіген 
Джамп Старт, також мали вищий серед-
ньодобовий приріст маси на 70 та 90 г та 
поліпшену конверсію корму (0,3 до 0,5 оди-
ниць). Різниці середньодобового поїдання 
корму між дослідними групами не спо-
стерігали. Було виявлено значне зниження 
рівня смертності в обох групах Глобіген 
проти контролю (рис. 3): з 7,5% (контр-
оль) до 1,3%, що відповідає 83%. Чисельно 
зниження кількості випадків діареї також 
було значущим, з 11,1% (контроль) до 6,7% 
для дослідних груп Глобіген Джамп Старт, 
що становила 40%. Ці результати доводять 
позитивний вплив функціональних яєчних 
імуноглобулінів на стан здоров’я поросят 
у важкий період після відлучення.

Покращення продуктивності й стану 
здоров’я призвели до разючої економічної 
віддачі. Виходячи з витрат на годівлю свині й 
досягнутої ціни за 1 кг живої маси, яку засто-
совували на Філіппінах на момент випро-
бування, рентабельність інвестицій із кое-
фіцієнтом додавання 2 кг Глобіген Джамп 
Старту на тонну корму була оцінена як 4 : 
1. Чистий прибуток на свиню після витрат 
на Глобіген Джамп Старт становив від 300 
до 400 філіппінських песо, що за поточним 
курсом обміну дорівнювало 5–7  євро або 
майже 6–8 дол. США.

Висновок
Результати випробувань наочно доводять, 

що відбірні яєчні антитіла, що містяться 

в  Глобіген Джамп Старт, ефективно під-
тримують здоров’я ШКТ відлучених поросят, 
що сприяє значному поліпшенню їх продук-
тивності. Це має вирішальне значення для 
рентабельності господарства. Для прибутко-
вості фермерських господарств дуже важли-
во, щоб такі вдосконалення відбувалися за 
розумною ціною, а результати справді були 
неперевершеними: окупність інвестицій із 
коефіцієнтом додавання 2 кг на тонну корму 

була оцінена як 4 : 1, тоді як чистий прибуток 
на свиню 5–7 євро, або майже 6–8 дол. США. 

Це означає, що Глобіген Джамп Старт 
досягає свого результату з підвищення ефек-
тивності винятково економічно ефективним 
способом, допомагаючи фермерам стабільно 
вирощувати здорових свиней з гарними при-
ростами.

lyudmyla.morozova@agpmedia.com.ua

Рис. 1. Ростова продуктивність, кг

Рис. 2. Параметри продуктивності: середньодобове поїдання корму, середній приріст маси та конверсія корму

Рис. 3. Випадки діареї та смертність


