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Були вивчені зміни органолептичних, основних фізико-хімічних показників та концентрації 

імуноглобулінів G у козиному молозиві та молоці в залежності від періоду лактації. Усі основні пока-
зники молозива другого-сьомого дня лактації (за винятком електропровідності та рН) суттєво 
зменшуються порівняно з першим надоєм (Р<0,05). На другий день лактації кількість соматичних 
клітин молозива зменшується у два рази, а на сьомий – у десять разів порівняно з першим надоєм 
(Р<0,05). Вміст імуноглобулінів G у козиному молозиві першого надою у середньому склав 15,79 г/л, 
на другий день після окоту – на 16,8 % менше. Різке зниження концентрації Ig G відбувається з 3-го 
дня молозивного періоду у порівнянні з першим надоєм (Р<0,05). З 6 дня лактації вміст Ig G у молоці 
не перевищує 1 г/л. 
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Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Молозиво містить велику кількість імуног-
лобулінів G. Надходження з молозивом в орга-
нізм новонародженого імуноглобулінів має особ-
ливо велике значення в перші години і дні життя, 
коли відбувається масивне бактеріально-вірусне 
обсіменіння організму, а власна система імуноло-
гічного захисту ще не сформована. Концентрація 
антитіл в молозиві швидко зменшується з кожним 
доїнням. Як правило, перше доїння має на 65 % 
більше імуноглобулінів ніж друге. До 2-3 дня лак-
тації можна говорити про молозиво. З 2-3 дня про 
молозивне молоко, з 4-5 дня – перехідне молоко, 
і лише на 2-3 тижні молоко набуває свій постій-
ний склад [1]. 

За своїми хімічними, фізичними та фізіоло-
гічними показниками молозиво відрізняється від 
молока. Вміст білкових сполук різко падає з кож-
ним надоєм, і приблизно до 4-6 дня наближаєть-
ся до кількості білка в нормальному молоці. Біл-
кові сполуки надають молозиву в’язкість, воно 
більш густої консистенції, а густина може бути до 
50° А. Жиру в молозиві стільки, скільки і в молоці. 
В молозиві перших надоїв титрована кислотність 
висока і доходить до 35-50° Т, що позитивно 
впливає на функції шлунково-кишкового тракту 
новонародженого. Молозиво у чистому вигляді та 
при додаванні в молоко непридатне для переро-
бки на молочні продукти. Воно набуває складу 
молока через 5-10 діб після окоту.  

При ветеринарно-санітарній експертизі мо-
лока потрібно переконатися, що в ньому немає 
домішок молозива [2, 3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Нажаль, немає українських публікацій, 
присвячених вивченню імуноглобулінів у козино-
му молозиві, але декілька іноземних вчених вва-
жають цю проблему актуальною. На думку J. 
O’Rourke і G. Barrington кількість імуноглобулінів 

G залежить від порід кіз. Більш значна кількість 
буде міститись у молозиві кіз м’ясного напрямку 
ніж молочного. Однак, на відміну від корів, не 
спостерігається залежності між масою молозива 
першого надою і концентрацією IgG у ньому. Та-
кож у молочних кіз не виявлено зв’язку між кількі-
стю окотів та концентрацією IgG. При дослідженні 
встановлено, що кількість козенят в окоті та вік 
кози суттєво не впливають на концентрацію IgG в 
молозиві [4]. Але за даними білоруських вчених – 
кількість імуноглобулінів в молозиві залежить від 
числа лактацій. У кози 1-3 лактації в молозиві 
першого удою їх рівень на 10-30 % менше, ніж у 
кози 4-5 лактації [5]. 

A. Fernández та інші займалися термічною 
обробкою козиного молозива з метою руйнування 
вірусу артрито-енцефаліту, і довели, що концент-
рація IgG в необробленому молозиві становить 
19,97 г/л, в той час як в молозиві після нагрівання 
– 14,13 г/л [6]. 

Метою даних досліджень було вивчити 
зміни концентрації імуноглобулінів G у козиному 
молозиві і молоці в залежності від дня лактації. 

Матеріали і методи досліджень. Матері-
алом дослідження було 47 проб молозива і моло-
ка кіз підсобного господарства Укрсельхозпром і 
кіз з села Мар’янське Апостолівського району 
Дніпропетровської області у 2015 році. Більшість 
проб було відібрано у молозивний період, остан-
ня – на 73 день лактації. 

Основні показники молозива були визначе-
ні на ультразвуковому аналізаторі молока 
“Ekomilk тип MILKANA KAM 98-2a”, кількість со-
матичних клітин – за допомогою віскозиметрич-
ного аналізатора "СОМАТОС-М". Кількість імуно-
глобулінів G визначали методом простої радіа-
льної імунодифузії за допомогою IDRing Plate-
Caprine IgG Test.  

У пластиковий планшет у кожну лунку на-
ливали по 20 мкл проби молозива чи молока, до-
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давали по 180 мкл фізіологічного розчину. Для 
ретельного перемішування планшет поставили 
на шейкер на 5 хвилин. Потім з кожної лунки від-
бирали по 15 мкл розведеного молозива і вноси-
ли у відповідну лунку планшету з гелем IDRing 
Plate-Caprine IgG Test. Планшет з гелем у плас-
тиковому контейнері (з вологим середовищем) 
помістили у термостат при 37° С на 20 годин. Пі-
сля того, як планшет вийняли з термостату, на 
гель налили 10 мл 2 %-ої оцтової кислоти (щоб 
покрити поверхню гелю) та залишили на 1 хвили-
ну за кімнатної температури. Злили кислоту та 
промили деіонізованою водою два рази. Потім 
налили в планшет деіонізованої води і залишили 
на 15 хвилин за кімнатної температури. Злили 
воду та вимірювали діаметр преципітату за до-
помогою міліметрового паперу і мікроскопу сте-
реоскопічного БМ -51-2. 

Результати власних досліджень. В ре-
зультаті проведених досліджень було встановле-
но, що за органолептичними показниками проби 
козиного молозива 1-3 днів після окоту суттєво 
відрізнялися від молока подальших днів лактації. 
Колір молозива у перші 3 дні був кремово-жовтим, 
у всіх інших пробах варіював від білого до жовту-
ватого; запах був приємний, специфічний для ко-
зиного молока, без сторонніх запахів. Смак зви-
чайного молока – ледь солодкуватий, приємний, 
молозива – солонуватий. Консистенція молозива 
перших трьох днів – в’язка, особливо у перший 
день. У наступні –  однорідна, без слизу, не тягуча. 

Максимальну титровану кислотність моло-
зива спостерігали в перший надій – 56° Т, на дру-
гий-третій день вона склала 15-16° Т. Велика ки-
слотність у перший день після окоту обумовлена 

максимальною кількістю імуноглобулінів у моло-
зиві. Цей факт підтверджують і інші науковці: 
«Встановлено, що чим більше титрована кислот-
ність молозива, тим вище його імунобіологічні 
властивості» [2]. 

З таблиці 1 бачимо, що майже усі основні 
показники молозива суттєво зменшилися на дру-
гий день лактації. Жирність молозива та вміст 
лактози на другий день після окоту знизились 
більше, ніж у 2 рази, сухий знежирений залишок – 
на 42,6 %, густина – на 40 %, вміст загального 
білка – на 42 %, температура замерзання – на 
44 % порівняно з першим днем. Навпаки, елект-
ропровідність та рН збільшилися на другий день 
лактації на 44,9 і 5,7 % відповідно, але це єдині 
показники, де протягом семи днів не виявлено 
вірогідної різниці відносно першого надою моло-
зива. Показники жиру, сухого знежиреного моло-
чного залишку, густини, загального білку, лактози 
молозива другого-сьомого дня лактації істотно 
відрізняються від першого надою (Р<0,05).   

Рівень соматичних клітин – дуже мінливий 
показник. Кількість соматичних клітин у молозиві 
першого дня у два рази більше ніж на другий 
день і в десять разів більше ніж на сьомий, але з 
причини великих середньостатистичних відхи-
лень вірогідна різниця виявлена тільки між показ-
никами 1 і 7 дня лактації (Р<0,05).  

Що стосується імуноглобулінів G, то їх кіль-
кість в перший день склала 15,79 г/л. За даними 
іспанських вчених їх рівень у козиному молозиві 
складає 19,97 г/л. Середня концентрація IgG піс-
ля сьомого доїння становить менше 2 г/л, а після 
одинадцятого – менше 1 г/л [6]. Така ж закономі-
рність спостерігається і у нашому дослідженні. 

Таблиця 1 
Показники молозива кіз у перші 7 днів після окоту (n=5) 

Показники День лактації 
1 2 3 4 5 6 7 

Жир, % 9,04±0,51 4,40±1,24* 6,14±2,92 6,95±0,58* 6,40±0,45* 5,45±0,95* 5,78±0,73* 
Сухий знежирений 
молочний залишок, % 19,5±4,3 8,3±1,3* 8,3±0,5* 8,5±0,4* 8,9±0,5* 8,2±0,1* 8,2±0,3* 

Густина,˚А 68,8±17,3 27,5±4,2* 26,4±1,4* 26,4±1,6* 28,4±1,5* 28,9±3,0* 25,9±1,7* 
Загальний білок, % 7,28±1,57 3,08±0,49* 3,14±0,23* 3,21±0,13* 3,35±0,18* 3,09±0,05* 3,06±0,10* 
Т° замерзання, °С -0,956±0,178 -0,537±0,068 -0,536±0,021 -0,547±0,019 -0,570±0,021 -0,547±0,013 -0,534±0,017* 
Лактоза, % 10,68±2,38 4,56±0,68* 4,56±0,23* 4,62±0,20* 4,86±0,25* 4,59±0,12* 4,46±0,18* 
Електропровідність, 
мС/см 3,41±0,56 4,94±0,44 4,45±0,62 4,14±0,26 4,27±0,06 4,50±0,06 4,21±0,49 

рН 6,24±0,17 6,60±0,03 6,54±0,06 6,49±0,03 6,53±0,04 6,35±0,19 6,53±0,10 
Кількість соматичних 
клітин, тис/мл 680±217 298±337 90±46 80±42 86±64 156±43 67±29* 

Кількість Ig G, г/л 15,79±4,60 13,14±8,35 2,49±1,69* 0,85±0,01* 1,68±1,16* 0,70±0,04* 0,61±0,17* 
Примітка. * Р<0,05 – вірогідна різниця між показниками молозива 1 дня та іншими 
 

У порівнянні з першим надоєм середній 
вміст Ig G знизився на 16,8 % на другий день піс-
ля окоту, у 6 разів (Р<0,05) – на третій. Надалі 
кількість Ig G також вірогідно менше відносно 
першого дня. 

За даними голландських вчених середній 
рівень імуноглобулінів G у козиному молозиві 
складає у два рази більше (58 г/л), ніж у молозиві 

корів (26 г/л) і штучному молозиві (23 г/л) [7]. 
З рисунку 1 можна побачити, що кількість 

імуноглобуліну G на другий день лактації у без-
породної кози Єви залишилась така ж сама, а на 
третій – знизилась на 14 %. З 3-го дня лактації 
відмічали різке зниження концентрації імуногло-
булінів G. На сьомий і чотирнадцятий день рівень 
Ig G не перевищує 1 г/л.  
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Рис. 1. Кількість імуноглобулінів G у молозиві кози Єви  

протягом чотирнадцяти днів після окоту. 
 

Рівень імуноглобулінів G у молоці чотирьох 
кіз альпійської породи протягом першого місяця 

лактації відображений на рисунку 2. 

 

 
Рис. 2. Рівень імуноглобулінів G у молоці кіз альпійської породи  

протягом першого місяця лактації. 
 

При дослідженні молока однієї породи кіз 
відмічали, що з 5-го до 10-го дня після окоту кон-
центрація Ig G була від 0,5 до 1 г/л, а з 15 дня 
лактації відбувалося поступове зменшення. Від-
мітимо, що з 23 по 27 дня після окоту середній 
рівень імуноглобулінів у молоці становить 0,21 
г/л. За даними італійських вчених концентрація Ig 
G частково знежиреного козиного молока стано-
вить 0,22 г/л [8]. У власній публікації раніше вка-
зувалося, що у лабораторії LILCO, м.Сюржер, 
Франція, вимога за концентрацією Ig G у козино-
му молоці становить не більше 0,6 г/л, тоді фер-
мер отримує за нього найвищу вартість [9].  

Протягом вивчення кількості Ig G у молоці 
кіз спостерігали, що починаючи з 6 і до 73 дня 
лактації їх концентрація не перевищувала 1 г/л. 

Висновки. 1. Показники жиру, сухого зне-

жиреного молочного залишку, густини, загально-
го білку, лактози молозива другого-сьомого дня 
лактації істотно зменшуються порівняно з пер-
шим надоєм (Р<0,05). Електропровідність та рН 
збільшуються на другий день лактації на 44,9 і 
5,7 % відповідно. 

2. На другий день після окоту здорових кіз 
кількість соматичних клітин молозива зменшуєть-
ся у два рази, а на сьомий – у десять разів порів-
няно з першим надоєм (Р<0,05). 

3. Вміст імуноглобулінів G у козиному мо-
лозиві першого надою у середньому склав 15,79 
г/л, на другий день після окоту – на 16,8 % мен-
ше. Різке зниження концентрації Ig G відбуваєть-
ся з 3-го дня молозивного періоду у порівнянні з 
першим надоєм (Р<0,05). З 6 дня лактації вміст Ig 
G у молоці не перевищує 1 г/л. 
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Зажарская Н. Н., Блискавка Е. Ю. Содержание иммуноглобулинов G в козьем молозиве. 
Были изучены изменения органолептических, основных биохимических показателей и кон-

центрации иммуноглобулинов G в козьем молозиве и молоке в зависимости от периода лактации. 
Все основные показатели молозива второго-седьмого дня лактации (за исключением электропро-
водимости и рН) существенно уменьшаются по сравнению с первым удоем (Р<0,05). На второй 
день лактации количество соматических клеток молозива уменьшается в два раза, а на седьмой – 
в десять раз по сравнению с первым удоем (Р<0,05). Содержание иммуноглобулинов G в козьем мо-
лозиве первого удоя в среднем составило 15,79 г/л, на второй день после окота – на 16,8 % мень-
ше. Резкое снижение концентрации Ig G происходит с 3-го дня молозивного периода по сравнению 
с первым удоем (Р<0,05). С 6 дня лактации содержание Ig G в молоке не превышает 1 г/л. 

Ключевые слова: козье молозиво, иммуноглобулины G, соматические клетки, период лак-
тации. 

 
Zazharska N. M., Blyskavka K. Y. Сoncentration of immunoglobulin G in goat colostrum. 
Were studied the changes in sensory, basic biochemical parameters and the concentration of immu-

noglobulin G in goat colostrum and milk, depending on the period of lactation. All the main indicators of co-
lostrum, the seventh day of the second lactation (except for electrical conductivity and pH) are significantly 
reduced compared to the first milk yield (p<0,05). On the second day of lactation number of the somatic cells 
of colostrum is reduced by half, and on the seventh – in ten times as compared with the first milk yield 
(p<0,05). The content of immunoglobulin G in the goat colostrum of first day averaged 15,79 g/l, on the se-
cond day after calving – 16,8 % less. The sharp decline in the concentration of Ig G comes with a 3-day co-
lostric period compared with the first milk yield (p<0,05). On 6-th day of lactation Ig G content in milk does 
not exceed 1 g/l. 

Keywords: goat colostrum, immunoglobulin G, somatic cells, period of lactation. 
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