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У ТВАРИННИЦТВІ 

Вплив технологічних стрес-факторів є причиною розвитку набутих імунодефіцитів у молодняку сільськогосподар-

ських тварин. Розроблено біотехнологічний спосіб отримання екзогенного імуномодулятора, – препарату Мобес, дію-

чою основою якого є низькомолекулярні пептиди, виділені із кісткового мозку тварин, та біологічно активні речовини. 

Дворазове введення препарату в дозі 0,01 мл/кг живої маси з інтервалом 12–14 днів сприяє активації еритро- та лімфо-

поезу, підвищує показники клітинних та гуморальних факторів резистентності, активує процеси метаболізму. Актива-

ція показників імунобіологічної реактивності позитивно відображалась на продуктивності тварин. Встановлено, що 

збереженість телят в контрольній і першій дослідній групах становила 90 %, а в другій – 100 %. Середньодобові при-

рости живої маси у молодняку першої дослідної групи були на 74,30 г (11,56 %), а у телят другої – на 44,54 г (6,9 %) 

вищими порівняно з контрольними аналогами. 
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Постановка проблеми. Ведення тваринництва в умовах промислових технологій супрово-

джується негативним впливом технологічних стрес-факторів на організм тварин, розвитком 

набутих імунодефіцитів, що негативно відображається на їх здоров’ї та продуктивності [1, 2, 3].  

Підвищення імунобіологічної реактивності організму, опірності його до технологічних стрес-

факторів з метою кращого використання тварин і одержання від них продукції є загальною біоло-

гічною проблемою [4, 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання нормалізації гомеостазу шляхом викори-

стання біологічно активних препаратів є актуальним, оскільки переважна більшість хронічних, 

соматичних та інфекційних хвороб у тварин супроводжуються вторинною імунологічною недо-

статністю. Стратегія розвитку превентивної терапії на сьогодні ґрунтується на розумінні того, що 

в переважній більшості будь-яка патологія є причиною, або наслідком імунологічних порушень. 

Ця обставина стала передумовою до використання імунокорегуючих засобів, оскільки 

імунокорекція (імуномодуляція) передбачає використання фармакологічних засобів для зміни 

функціональної активності імунної системи. Вони можуть збільшувати (імуностимуляція), або 

знижувати (імуносупресія) рівень імунної відповіді [6, 7]. 

Серед речовин, які мають здатність корегувати імунну систему, провідне місце займають 

імуностимулювальні препарати отримані біотехнологічними способами, а саме: імуноактивні 

компоненти бактеріальних клітин, тимічні пептиди і гормони, кістковомозкові регулятори 

імунної системи (мієлопептиди та їх аналоги), поліелектроліти, цитокіни тощо [8].  

Співробітниками Проблемної лабораторії імунології сільськогосподарських тварин 

Білоцерківського національного аграрного університету розроблена біотехнологія отримання 

екзогенного імуномодулятора тваринного походження, препарату Мобес (ТУ У 24.4.20573778–

006:2007), діючою основою якого є низькомолекулярні пептиди, виділені із кісткового мозку 

тварин та біологічно активні речовини, які здатні нормалізувати функціональну активність 

клітинного і гуморального імунітету тварин. 

Проте, невивченим є питання дослідження впливу цього препарату на показники еритро- та 

лімфопоезу, Т- і В-системи імунітету, показники неспецифічної резистентності та продуктивності 

телят. 

Мета і завдання дослідження – теоретично обґрунтувати застосування препарату Мобес 

у тваринництві, провести експериментальні дослідження зі встановлення його впливу на 

еритро- та лімфопоез, неспецифічну резистентність та продуктивність молодняку великої 

рогатої худоби. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили в умовах Проблемної лабо-

раторії імунології сільськогосподарських тварин при кафедрі гігієни тварин та основ санітарії 

                                                      
© В.В. Малина, 2015 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, №1’2015 

 

51 

 

Білоцерківського НАУ і в ТОВ ФГ «Велика Бугаївка» Київської області. Об’єктом досліджень 

були показники клітинних і гуморальних факторів резистентності молодняку великої рогатої 

худоби української чорно-рябої молочної породи. Для проведення експериментальних дослі-

джень за принципом аналогів були сформовані 3 групи тварин: контрольна та 2 дослідні, по 10 

голів у кожній. Згідно з розробленою схемою, телятам в першій дослідній групі на 1–3 добу 

після народження, підшкірно в середній третині шиї дворазово з інтервалом 14 діб вводили 

імуномодулювальний препарат КАФІ (ТУ У 24.4–20573778–003:2007) в дозі 0,015 мл/кг живої 

маси тварин (оптимальна доза). Даний препарат використовували як прототип до препарату 

Мобес. Молодняку в другій дослідній групі вводили Мобес в дозі 0,01 мл/кг живої маси (опти-

мальна доза), а тваринам в контрольній групі, – ізотонічний розчин NaCl аналогічно. Кров для 

досліджень відбирали із яремної вени, вранці до годівлі, дотримуючись правил асептики та ан-

тисептики, до введення препаратів, на 30 та 60 добу досліджень. 

Загальну кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст Т- і В-лімфоцитів, лізоцимну, бактерици-

дну активність сироватки крові, фагоцитарну активність нейтрофілів, фагоцитарний індекс, 

титр неспецифічних антитіл визначали за методиками, викладеними в літературі (Чумачен- 

ко В.Ю., 1992) [9].  

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що кількість еритроцитів у крові 

телят контрольної групи протягом всього періоду досліджень була дещо нижчою від фізіологіч-

них показників для даного вікового періоду і знаходилась в межах 5,21±0,12 Т/л; 6,16±0,22 та 

7,24±0,16 Т/л. Вміст гемоглобіну в еритроцитах крові контрольних тварин протягом досліджував-

ного періоду збільшувався від 88,41±2,52 до 102,41±6,18 Г/л. Зростання проходило відповідно до 

вікових періодів, але в цілому за весь час досліджень цей показник знаходився в нижніх межах 

фізіологічної норми.  

На 30 добу і до кінця досліджень спостерігали вірогідне зростання кількості еритроцитів у 

крові дослідних тварин. Оптимальні показники відмічали у телят 2 дослідної групи після повтор-

ного введення препарату Мобес: 6,12±0,22 у контрольній та 8,92±0,36 Т/л (Р≤0,001) у дослідній 

групах. 

Вміст гемоглобіну в еритроцитах крові контрольних тварин в цей період становив 96,82±4,16 Г/л, 

в першій дослідній – 102,14±4,22 (Р≤0,05) Г/л, а в другій – 111,44±6,74 (Р≤0,001) Г/л. Тенденція 

до збільшення показника спостерігалась до кінця досліджень.  

Вміст лейкоцитів у крові контрольних телят протягом всього періоду досліджень знаходився 

в межах від 5,21±0,64 до 9,14±1,16 Г/л.  

Відмічали тенденцію до зростання вмісту лейкоцитів у периферійній крові дослідних тварин, 

яка проходила у фізіологічних межах для даних вікових періодів і зберігалась до кінця 

досліджень. У 2-місячному віці вміст лейкоцитів у крові дослідних тварин був на 7,6 та 13,3 % 

вищим порівняно з контрольним аналогом. 

Важливим критерієм характеристики функціонування клітинних факторів неспецифічної 

резистентності організму тварин є стан Т- і В-систем імунітету. Через 14 днів після повторного 

введення препаратів відмічали тенденцію до зростання як абсолютного, так і процентного вмісту 

Т-лімфоцитів у молодняку першої дослідної групи, де вводили препарат КАФІ, а саме: 

абсолютний вміст цих клітин зріс на 0,38 Г/л, а процентний вміст – 1,32 %. В другій дослідній 

групі, де вводили препарат Мобес, відмічали вірогідне збільшення як абсолютного, так і 

процентного вмісту В-лімфоцитів відповідно на 1,06 Г/л та 7,5 %. У 2-місячному віці тварин ця 

закономірність зберігалась.  

При аналізі показників неспецифічної резистентності встановлено вірогідне зростання показ-

ників як клітинних, так і гуморальних факторів захисту на 30 добу після введення препаратів. 

БАСК в контрольній групі становила 37,72±2,14 %, в 1 і 2 дослідних групах відповідно 54,42±2,34 

та 58,64±2,32 % (Р≤0,001). Показники ЛАСК зростали на 6,8 (Р≤0,05) – 29,0 (Р≤0,001) % , а фагоци-

тарної активності нейтрофілів на 29,1–36,1 (Р≤0,01). 

ІФ зростав в 1,3–1,9 разів, а АФ на 8,5–44,3 (Р≤0,05) %. Титр неспецифічних антитіл у сиро-

ватці крові контрольних тварин становив 1:4 та 1:6, а у дослідних тварин зростав до 1:6 та 1:8, 

відповідно. 

Активація показників імунобіологічної реактивності позитивно відображалась на продуктив-

ності тварин, що показано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Результати досліджень впливу імуностимулювальних препаратів на збереженість та продуктивність 

телят, (M±m), (n=30)  

№ 

з/п 
Показник 

Одиниці 

вимір. 

Група тварин 

контрольна I –дослідна, (КАФІ) II-дослідна, (Мобес) 

1 Кількість тварин:  

а) початок досліду  

б) кінець досліду 

 

гол. 

гол. 

 

10 

9 

 

10 

9 

 

10 

10 

2 Збереженість  % 90 90 100 

3 Жива маса однієї голови:  

а) початок досліду  

б) кінець досліду 

 

кг 

кг 

 

29,14±1,18 

67,67±2,34  

 

28,96±1,42 

71,95±2,14** 

 

29,56±1,63 

70,76±2,38** 

4 Жива маса групи тварин:  

а) початок досліду  

б) кінець досліду 

 

кг 

кг 

 

291,40±1,16 

609,03±8,92 

 

289,60±1,24 

647,55±7,48 

 

295,60±1,42 

707,60±8,06 

5 Абсолютний приріст живої маси 1 

голови за період досліду 

 

кг 

 

38,53±1,24 

 

42,99±1,76** 

 

41,20±1,85** 

6 Середньодобовий приріст  

живої маси за період досліду 
г 642,18±14,36 716,48±12,36 686,72±16,28 

7 Збільшення середньодобового 

 приросту живої маси однієї голови:  

г 

% 

- 

- 

74,30 

11,56 

44,54 

6,9 

8 Додатковий приріст живої маси 1 голови 

за період досліду   
кг - 4,46±0,12 2,67±0,36 

Примітка: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001, до контрольної групи. 
 

Отримані результати свідчать про те, що збереженість телят в контрольній і першій дослідній 

групах становила 90 %, а в другій дослідній – 100 %. Середньодобові прирости живої маси у 

молодняку першої дослідної групи були на 74,30 г (11,56 %), а у телят другої дослідної групи на 

44,54 г (6,9 %) вищими порівняно з контрольними аналогами. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Вплив технологічних стрес-факторів 

призводить до пригнічення показників природної резистентності організму тварин, розвитку 
набутого імунодефіциту, що безперечно позначається на збереженості та продуктивності 
молодняку великої рогатої худоби.  

2. Результати проведених досліджень були основою для теоретичного обґрунтування та 
практичного використання препарату Мобес у скотарстві. 

3. Впровадження результатів досліджень у виробництво дозволить знизити негативну дію 
стрес-факторів на організм тварин, нормалізувати гомеостаз, активувати метаболізм. 

4. Збереженість телят в контрольній і першій дослідній групах становила 90 %, а в другій дослідній 

– 100 %. Середньодобові прирости живої маси у молодняку першої дослідної групи були на 74,30 г 

(11,56 %), а у телят другої дослідної – на 44,54 г (6,9 %) вищими порівняно з контрольними аналогами. 
Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка способів комплексного 

застосування імуностимулювальних та пробіотичних препаратів з метою профілактики хвороб 
телят раннього постнатального періоду. 
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Теоретические и практические аспекты использования биотехнологического продукта – миелопептидов – у 

животноводстве 

В.В. Малина 

Влияние технологических стресс-факторов сопровождается развитием вторичных иммунодефицитов у молодняка 

сельскохозяйственных животных при их выращивании в условиях промышленных технологий. Разработана биотехно-

логия получения экзогенного иммуномодулятора животного происхождения – препарата Мобес, действующим нача-

лом которого являются низкомолекулярные пептиды, выделенные из костного мозга животных и биологически актив-

ные вещества. Двукратное введение препарата в дозе 0,01 мл/кг живой массы с интервалом 12–14 дней способствует 

активации эритро- и лимфопоеза, повышает показатели клеточных и гуморальных факторов резистентности, активиру-

ет процессы метаболизма. Активация показателей иммунобиологической реактивности положительно сказывалась на 

продуктивности животных. Установлено, что сохранность телят в контрольной и первой опытной группах становила 

90 %, а во второй – 100 %. Среднесуточные приросты живой массы у молодняка первой опытной группы были на 74,30 г  

(11,56 %), а у телят второй опытной группы на 44,54 г (6,9 %) высшими по сравнению с контрольными аналогами. 

Ключевые слова: биотехнология, стресс, иммунодефициты, резистентность, клетки, эритроциты, лейкоциты, 

иммуномодуляторы, активация, продуктивность, сохранность, телята.  
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