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У статті показано результати впливу мінерального препарату 

«Сапокорм» та кормової фітодобавки «Фітопанк» за профілактики 
метаболічних процесів поросних свиноматок. Встановлено, що 
використання «Сапокорму» та фітодобавки Фітопанк позитивно 
впливає на метаболічні процеси в організмі поросних свиноматок, що 
підтверджується гематологічними та імунологічними дослідженями.  

Ключові слова: свиноматки, мінеральний препарат «Сапокорм», 
кормова фітодобавка «Фітопанк», морфологічне, біохімічне, імунологічне 
дослідження крові.  

 
Актуальність проблеми. Свинарство було й 

залишається однією з найбільш динамічно розвинених галузей 
сільськогосподарського виробництва. В умовах сучасного 
ведення тваринництва проблема одержання та збереження 
здорового молодняку сільськогосподарських тварин 
розглядається як комплексна, в якій поряд з такими 
факторами, як навколишнє середовище і збудник, важлива 
роль належить імунобіологічній реакції організму тварини та її 
залежності від стану материнського організму.  

                                                 
© Антоненко П. П., Суслова Н. І., Макєєва Н. С. та ін., 2016 
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Основними мірами профілактики при незаразних 
хворобах, зокрема порушення метаболічних процесів, 
пов`язаних з дефіцитом макро- та мікроелементів, вітамінів та 
інших поживних речовин є комплекс заходів, спрямованих на 
створення фізіологічно обґрунтованих умов утримання, 
експлуатації та годівлі тварин, запобігання шкідливому впливу 
несприятливих факторів навколишнього середовища, 
підтримання високого рівня неспецифічності організму. 
Періодичне проведення превентивних заходів із 
використанням мінеральних та вітамінних преміксів, а також 
кормових добавок рослинного походження, щодо порушення 
метаболічних процесів сьогодні є актуальним і економічно 
доцільним.  

Мета роботи – визначити профілактичну ефективність 
мінерального препарату Сапокорму та кормової фітодобавки 
Фітопанк за порушень процесів метаболізму поросних 
свиноматок. Дослідити гематологічні та імунологічні 
показники крові поросних свиноматок.  

Матеріал і метод досліджень. Експериментальна 
частина досліджень виконана в умовах державного 
підприємства «Дослідне господарство «Дніпро» Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області та на 
кафедрі клінічної діагностики і внутрішніх хвороб тварин 
ДДАЕУ.  

Після проведеного дослідження поголів’я свиноматок 
глибокої поросності - за 1 місяць до опоросу, було сформовано 
контрольну та дослідну групи  по 10тварин у кожній. Всі 
тварини знаходились в звичайних умовах годівлі і утримання. 
Свиноматки дослідної групи отримували корми основного 
раціону та мінеральний препарат Сапокорм у дозі 20 г 
гомогенізованої суміші на свиноматку за добу з кормом за 1 
місяць до опоросу та кормову фітодобавку Фітопанк із 
розрахунку 0,5 мл. препарату на один прийом з 50 мл. 
кип`яченої охолодженої води з кормом 3 рази на добу.  

При проведенні морфологічного дослідження крові 
визначали кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів та 
лейкограму.  

Ефективність застосування Сапокорму та фітодобавки 
оцінювали за гематологічними, імунологічними показниками 
крові свиноматок, а також на вміст у плазмі крові глюкози, 
сечовини, загального кальцію (Са), неорганічного фосфору (Р), 
магнію (Mg), натрію (Na), феруму (Fe), купруму (Cu), цинку (Zn) 
та калію (K), загального холестеролу, кетонових тіл, активність 
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лужної фосфатази, аланін- і аспартатамінотрансферази; та 
кетонові тіла у сечі - пробою Ланге. При проведенні 
імунологічних досліджень визначали фагоцитарну активність 
та індекс фагоцитозу; кількість Т- і В-лімфоцитів. Всі 
дослідження проводились за загальноприйнятими методами.  

Для визначення класів імуноглобулінів застосовували 
метод радіальної імунодифузії в агаровому гелі за Манчіні з 
використанням моноспецифічних сироваток.  

Аналіз результатів досліджень. За даними досліджень 
встановлено: дефіцит у раціоні свиноматок Ca, P, Fe, Cu, Zn, 
Co, Mg і І зумовлює порушення клінічного стану, морфологічних 
та імунологічних показників крові, обмінних процесів, що 
проявляється кетозом, остеодистрофією, анемією, гіпотиреозом, 
паракератозом, гіпомікроелементозами а також 
еритроцитозом, нейтрофілією, гіпокальціємією, порушенням 
кальцій-фосфорного співвідношення, підвищенням активності 
аспартат - і аланінамінотрансфераз, лужної фосфатази, 
низькими показниками клітинного та гуморального імунітету.  

Гематологічні показники  свиноматок характеризувались 
меншою кількістю еритроцитів, лейкоцитів, дещо  нижчим 
вмістом гемоглобіну. Лейкограма характеризувалась 
еозинопенією та нейтрофілією зі зрушенням ядра вправо, що 
проявлялося збільшенням сегментоядерних нейтрофілів.  

Біохімічні показники плазми крові поросних свиноматок з 
порушеним білково-мінеральним обміном, характеризувались 
нижчим вмістом загального кальцію, магнію, тригліцеролів та 
холестеролу і вищими показниками активності АсАТ, АлАТ та 
ЛФ. Кальціє-фосфорне співвідношення у плазмі крові цих 
тварин становило 1,03:1,00, проти 1,5:1,00 порівняно з 
контролем.  

Фагоцитарна активність нейтрофілів і фагоцитарний 
індекс крові поросних свиноматок з порушеним білково-
мінеральним обміном були нижчими порівняно з клінічно 
здоровими свиноматками.  

Отже,  результати досліджень клінічного стану тварин, 
морфологічних, біохімічних та імунологічних показників крові 
поросних свиноматок свідчать про те, що на кінець поросності 
у цих тварин реєструвалися значні порушення обміну речовин і 
зниження резистентності організму. Це проявлялось 
субклінічним кетозом, анемією, остеодистрофією, 
полімікроелементозами та іншими відхиленнями, що здатні 
вплинути на розвиток плодів і якість потомства.  

Наступним етапом досліджень було визначення впливу на 
організм поросних свиноматок мінеральної добавки Сапокорм 
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та кормової фітодобавки «Фітопанк». Результати 
морфологічних показників крові показано в табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка морфологічних показників крові поросних 

свиноматок за використання кормових добавок(М±m, n=10) 
Показники Контрольна 

група 
Дослідна 
група 

Еритроцити, Т/л 5,54±0,23 7,10±0,14* 
Гемоглобін, г/л 100,60±1,66 118,80±1,40* 
Колірний показник 1,01±0,03 0,98±0,04 
Лейкоцити, Г/л 10,50±0,32 13,10±0,49* 

Л
ей
ко
гр
ам
а 
у 

пр
оц

.  

Базофіли 0,80±0,06 1,20±0,02* 
Еозинофіли 1,00±0,02 0,80±0,02 
Нейтрофіли: юні  0,60±0,03 0,40±0,03 
паличкоядерні 3,86±0,54 4,00±0,75 
сегментоядерні 43,40±1162 47,00±2,25 
Лімфоцити 45,80±1,80 44,60±2,70 
Моноцити 2,80±0,33 2,00±0,25 

Примітка. * - Р < 0,05 порівняно з контрольною групою 
 
Як видно з даних таблиці 1, у крові поросних 

свиноматок, яким застосовували препарат Сапокорм та 
кормову фітодобавку Фітопанк, встановлено збільшення 
кількості еритроцитів на 28,15%, лейкоцитів – 24,76% та вмісту 
гемоглобіну – 18,09% порівняно із свиноматками контрольної 
групи.  

Одержані дані свідчать про позитивний вплив біогенних 
сполук макро- та мікроелементів, а саме лактатів кобальту, 
міді та заліза, які входять до складу препарату Сапокорм та 
фітодобавки, на процеси гемопоезу в організмі поросних 
свиноматок.  

Мінеральний препарат Сапокорм разом з кормовою 
фітодобавкою Фітопанк позитивно впливали на білковий обмін, 
оскільки зменшився рівень загального білка крові майже на 
10%, при цьому рівень альбумінів зменшився на 5% і дані 
показники були в межах фізіологічної норми. Зниження на 
37,34%вмісту сечовини в плазмі крові поросних свиноматок 
можна пояснити комплексним впливом компонентів 
препарату Сапокорм та фітодобавки на метаболізм білків і в 
цілому білковий обмін.  

Підвищення вмісту загального кальцію на 42,85% у плазмі 
крові поросних свиноматок та кальціє-фосфорного 
співвідношення є свідченням ефективності дії лактату кальцію 
як складового компонента препарату Сапокорм та біологічно 
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активних речовин, які входять до складу кормової фітодобавки 
Фітопанку.  

Таблиця 2 
Біохімічні показники крові поросних свиноматок на 

30-ту добу  за впливу мінерального препарату Сапокорм 
та кормової фітодобавки Фітопанкза превентивних 

заходів(М±m, n=10) 
Показники Контрольна 

група 
Дослідна 
група 

Загальний білок, г/л 77,80±1,15 70,30±1,25 
Альбуміни, г/л 37,80±0,65 36,00±0,71 
Сечовина, ммоль/л 4,90±0,05 3,07±0,10* 
Глюкоза, ммоль/л 3,90±0,06 3,60±0,10 
Кальцій заг., ммоль/л 2,10±0,09 3,00±0,08* 
Фосфор неорг.,ммоль/л 2,20±0,14 2,10±0,06 
Магній, ммоль/л 1,00±0,08 1,10±0,05 
Тригліцероли, ммоль/л 0,34±0,03 0,32±0,02 
Холестерол заг., ммоль/л 2,40±0,11 2,80±0,05 
АсАТ, од/л 50,50±0,50 54,10±0,60 
АлАТ, од/л 42,70±1,70 44,80±0,27 
АсАТ/АлАТ 1,18±0,05 1,20±+0,02 
Лужна фосфатаза, од/л 139,50±0,76 124,30±1,71 
Амілаза, од/л 1360,70±4,10 1448,40±80,10 
Примітка. * - Р < 0,05 порівняно з контрольною групою 

 
Одержані нами дані підтверджують значимість кальцію і 

фосфору в обмінних процесах в організмі поросних 
свиноматок, забезпеченні формування кістяка у плодів, 
входження цих елементів до структури складних білків та 
буферних систем, активації системи згортання крові, регуляції 
структури та функцій клітинних мембран. Отже,  у плазмі 
крові поросних свиноматок контрольної групи кальціє-
фосфорне співвідношення становило 0,95 : 1,0. Це свідчить 
про поглиблення порушень процесів обміну кальцію і фосфору 
в організмі свиноматок  зі збільшенням терміну  їх поросності 
та наявність у них ознак остеодистрофії, яка при переході із  
субклінічної в клінічну  форму може значно вплинути на 
розвиток і якість потомства.  

За даними таблиці 3 видно, що показники фагоцитарної 
активності нейтрофілів крові на 46,42% та фагоцитарного 
індексу на 30,11% буливищі у поросних свиноматок дослідної 
групи порівняно з контролем, це свідчить про ефективне 
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забезпечення неспецифічного захисту організму поросних 
свиноматок.  

 
Таблиця 3 

Імунологічні показники крові  свиноматок за 
застосуваннямінерального  препарату Сапокорм та 

фітодобавки Фітопанк(М±m, n=10) 
Показники Контрольна група Дослідна група 

ФА, у проц.  44,80±0,80 65,60±1,96* 
ФІ, мк 5,38±0,08 7,00±0,21* 
Лімфоцити, % 46,40±0,98 51,40±0,51* 
Т - лімфоцити, % 42,05±0,70 65,10±1,00* 
В - лімфоцити,% 18,00±0,44 29,00±0,44* 
Титр антитіл 1 : 8 1 : 16* 
Імуноглобуліни G, 
г/л 

10,48±0,07 11,56±0,09* 

Імуноглобуліни А, 
г/л 

4,20±0,04 5,20±0,03* 

Імуноглобуліни М, 
г/л 

1,68±0,04 2,70±0,07* 

Примітка. * - Р < 0,05 порівняно з контрольною групою 
Висновки. Встановлено позитивний вплив превентивних 

заходів за використання поросним свиноматкам мінерального 
препарату Сапокорму та кормової фітодобавки Фітопанк, що 
поліпшує  загальний стан, нормалізує морфологічні, біохімічні та 
імунологічні показники крові, а саме: збільшилась кількість 
еритроцитів і лейкоцитів на 28,15 і 24,76%. Доведено, що 
вміст гемоглобіну підвищився на 18,09%, нормалізувалась 
лейкограма, у плазмі крові знизився вміст сечовини на 
37,34%, підвищився вміст кальцію на 42,85%, нормалізувалось 
кальціє-фосфорне співвідношення, підвищилась фагоцитарна 
активність на 46,42% фагоцитарний індекс - 30,11%, 
збільшилась кількість Т- і В-лімфоцитів, підвищився вміст 
імуноглобулінів G, А і М.  
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П. П. Антоненко, Н. И. Суслова, Н. С. Макеева, Д. И. Головань, 

Л. В. Кременчук, Т. Д. Пушкар. Профилактическая эффективность 
минерального препарата «Сапокорм» и кормовой фитодобавки 
«Фитопанк» при метаболических нарушениях свиноматок.  

 
В статье представлены результаты влияния минерального 

препарата «Сапокорм» и кормовой фитодобавки «Фитопанк» по 
профилактики метаболических процессов супоросных свиноматок. 
Установленно, что  использование «Сапокорма» и фитодобавки 
«Фитопанк» положительно влияет на метаболические процессы в 
организме супоросных свиноматок, что подтверждается 
гематологическим и иммунологическим исследованием.  

Ключевые слова: свиноматки, минеральный препарат 
«Сапокорм», кормовая фитодобавка«Фитопанк», морфологическое, 
биохимическое, иммунологическое исследование крови.  

 
P. Antonenko, N. Suslova, N. Makeieiva, D. Golovan, L. Kremenchuk, 

Т. Pushkar. Prophylactic efficacy of mineral and drug «Supokorm»and 
feed phytoadditives «Fitopunk» for metabolic disorders sows.  

 
The article presents the results of influence of mineral and drug 

Supokorrn feed phytoadditives Fitopunk on the prevention of metabolic 
process of gestating sows. At the end of gestation the sows were recorded 
significant violations of metabolism and reduced resistance of the organism. 
This was manifested subclinical ketosis, anemia, osteodystrophy, palmerosa 
and other disabilities that can affect the development of the fruit and the 
quality of offspring. When using these drugs increase the number of red blood 
cells found by 28,15%, white blood cells and hemoglobin 24,76% and18,09% 
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times compared to the control group sows. The decrease in total blood protein 
by nearly 10%, while the level of albumin decreased by 5% and reducing by 
37,34% times urea in blood plasma gestation sows can explain the complex 
influence of the drug Sapokorm phytoadditives and the metabolism of protein 
and overall protein metabolism. Increase of total calcium 42,85% plasma 
gestation sows, increased calcium-phosphorus ratio, which was 0,95:1,0 and 
increase phagocytic activity indicators suggest effective provision of 
nonspecific host defense gestation sows. Indicators phagocytic activity of 
blood neutrophils were higher in gestating sows of the experimental group 
46,42% and phagocytic index of 30. 11% as compared with the control, this 
indicates the effective provision of nonspecific protection of the organism 
gestating sows. The obtained data testify to positive influence of biogenic 
compounds of macro - and micronutrients, as lactato cobalt, copper and iron, 
which are part of the drug Supakorn and phytoadditives on the processes of 
hematopoiesis in the body of pregnant sows. Consequently, the use of 
Supokorm and phytoadditives Fitopunk positive effect on metabolic processes 
in the body gestating sows, which is confirmed by hematological and 
immunological study.  

Key words: sows, mineral preparation «Supokorm», feed phytoadditives 
«Fitopunk», morphological, biochemical, immunological study of blood.  
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