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В  акцинація на будь-якій фермі — 
трудомісткий процес із чима-
лими фінансовими витратами. 

На жаль, більшість спеціалістів нама-
гаються на цьому заощадити. Хтось не 
дотримується ветеринарно-санітарних 
вимог, хтось шукає дешеву вакцину, 
а  дехто вакцинує по кілька десятків 
свиней однією голкою.

Прикро, але таке ставлення завжди 
тягне за собою тяжкі наслідки. Як міні-
мум — абсцеси, а як максимум — може 
призвести до  заги белі тварин.

Що пропонує сьогодення
Безголковий апарат IDAL (IntraDermal 

Application of Liquids) для внутрішньо-
шкірного введення вакцин (фото 1). 
Дослідження показують, що інтрадер-
мальне введення вакцини безголковим 
пристроєм викликає виражену гумо-
ральну та клітинну імунну відповідь, як 
мінімум відповідну реакцію на внутріш-
ньом’язову вакцинацію.

Озброївшись безголковим апаратом 
і маркером, Ви легко, а головне — без-
печно провакцинуєте будь-яке поголів’я 
свиней. Звичайно, що така процедура 
зменшує стреси у тварин, адже їх не по-
трібно сильно фіксувати, до того ж вона 
безболісна. 

МЕНШЕ ІН’ЄКЦІЙ —
МЕНШЕ ІНФЕКЦІЙ
Звичайна голка для ін’єкцій у поєднанні з байдужістю персоналу
ферми може перетворитися на вбивцю, що розповсюджує 
 інфекційні захворювання серед свиней. Як знизити ризик
передачі патогенів через голку — читаємо у статті
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Внутрішньошкірне введення вакцин упо-
дальшому підвищить якість  м’яса та змен-
шить показник  пошкоджених мязів від 
залишків зламаних голок і післяін’єкційних 
рубців. 

Як і будь-які ін’єкції, введення вакцини 
внутрішньошкірно можна робити лише 
в тих місцях, де шкіра не надто товста, жор-
стка або не дуже волохата (рис. 1). У  по-
росят це може бути на шиї, вздовж м’язів 
спини або стегна. У свиноматок найкраще 
місце для інтрадермальної вакцинації за 
вухами на шиї.

За такого способу вакцинації об’єм 
препарату, що вводиться тварині, змен-
шено у 10 разів, тобто 0,2 мл замість 2 мл.

Чи будь-яка вакцина 
може бути введена 
внутрішньошкірно?

Внутрішньом’язево й внутрішньошкір-
но вводять вакцини іншої концентрації. 
Тобто інтрадермально вводять розчин 
у  10 разів більш концентрований, ніж 
внутрішньом’язево. На сьогодні інтра-
дермально можна вакцинувати щонай-
менше від таких захворювань:

• репродуктивний і респіраторний син-
дром свиней;

• мікоплазмоз;
•  цирковірусна інфекція; 
•  хвороба Ауєскі.

Як це працює?
Якщо м’яз забезпечує рух, шкіра за-

безпечує захист. У шкірі також є безліч Фото 1. Безголкове уведення вакцини

Рис. 1. Місця уведення вакцини безголковим апаратом Рис. 2. PRRS: внутрішньом’язове (ВМ) проти 
внутрішньошкірного (ВШ) уведення
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спеціалізованих імунних клітин (у  50 
разів більше, ніж у крові). Для отриман-
ня якісного  імунного  захисту, потріб-
но, щоб вакцина контактувала з  імун-
ними клітинами. Таким чином, свині 
розвивають захист (імунітет). Після 
безголкової вакцинації вакцина безпо-
середньо контактує із цими імунними 
клітинами в шкірі, а ті, у свою чергу, 
швидко формують тривалий бажаний 
імунітет.

Щоб не бути голослівним, до вашої 
уваги наведено результати виробничих 

досліджень вакцинації свиней різними 
методами (рис. 2).

Тобто імунний статус тварини за 
будь-якого способу введення вакцини 
(ВМ або ВШ) формується і утримується 
однаково. 

Дослідження інших показників за ін-
традермальної вакцинації, таких як про-
дуктивність і смертність поросят, також 
показали хороші результати (рис. 3, 4). 
Для прикладу наводимо результати екс-
перименту з внутрідермальної вакцина-
ції свиней.

Чи воно Вам потрібно?
Відповідь однозначна — ТАК! Вакци-

нація свиней внутрішньошкірним вве-
денням вакцин є ефективним способом 
захисту свиней від таких поширених 
хвороб, як PCV2, РRSS, M. Hyo й Aujezky. 
Разом із тим такий спосіб введення 
препаратів забезпечує комфорт тва-
рин і  робітників, а також біобезпеку на 
фермі. До того ж не було зафіксовано 
жодного негативного впливу на продук-
тивність тварин чи підвищення рівня 
смертності поросят.
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Рис. 3. Продуктивність свиней після вакцинації Рис. 4. Смертність поросят після вакцинації, %

Майбутнє вакцинації настало

IDAL — внутрішньошкірне уведення
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