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Досліджено неспецифічну резистентність організму телиць у період 

статевого дозрівання. Встановлено, що показники фагоцитарної активності 
лейкоцитів, лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові були добре 
вираженими, а їх зміни мали хвилеподібний характер 
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Постановка проблеми. В період становлення статевої функції у 

тварин в різних органах і системах органів відбувається складна морфо-

функціональна перебудова, що супроводжується певними змінами обміну 

речовин, фізіологічних, біохімічних і імунобіологічних показників 

внутрішнього середовища організму [1, 2]. 

Сьогодні немає сумніву в тому, що резистентність організму до 

інфекцій і ефективне очищення його від чужорідних речовин або тіл,  у 

тому числі і від мікроорганізмів, значною мірою залежить від 

ефективності клітинних і гуморальних факторів неспецифічної 

резистентності [3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науковій літературі 

нагромаджено велику кількість даних про клітинні і гуморальні механізми 

захисту організму тварин при різних станах, однак питання про 

неспецифічну резистентність організму телиць у період статевого 

дозрівання повністю не вичерпане і залишається актуальним [1, 4, 5]. 

Постановка завдання. Враховуючи значення неспецифічної 

резистентності для захисту організму, велику інформативність, порівняну 

доступність і простоту тестів, завданням дослідження було вивчити 

фагоцитарну активність нейтрофілів і моноцитів в крові, вміст загального 

білку, лізоцимну і бактерицидну активність сироватки крові телиць в 

період статевого дозрівання. 

Матеріали і методика. Дослідження проводили на 10-ти телицях 

чорно-рябої породи, починаючи з 6-ти до 18-ти місячного віку. Для 
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імунобіологічних досліджень використовували венозну кров, в якості 

антикоагулянта застосовували гепарин на фізіологічному розчині із 

розрахунку 20-25 одиниць дії на 1 мл крові. 

Фагоцитарну активність нейтрофілів і моноцитів вивчали за 

методикою А.П. Емельяненко и др. [6]. В якості тест-мікроба 

використовували добову агарову культуру Е. coli, штам 817. 

Вміст загального білка визначали рефрактометричним методом, 

лізоцимну активність сироватки крові – фотоелектроколориметричним 

методом (модифікація відділу зоогігієни УНДІЕВ, 1974), бактерицидну 

активність – за методом В.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой [8]. 

Результати досліджень. В результаті досліджень встановлено певну 

залежність фагоцитарної активності лейкоцитів крові телиць від 

фізіологічного стану їх організму (табл. 1). Фагоцитарна активність 

нейтрофілів в крові телиць в період становлення статевої функції була на 

відносно високому рівні і коливалася в межах 86,4±2,61–96,0±0,84%. В 6-

ти місячному віці її показник становив 92,0±1,98%, в наступні два місяці 

він дещо знижувався. Після підвищення в 9-ти місячному віці до 

96,0±0,84% фагоцитарна активність нейтрофілів потім знижувалася 

чотири місяці поспіль до 86,4±2,61%. В 14-ти місячному віці вона знову 

підвищувалася до 95,2±3,16%. Нарешті, після чергового зниження 

фагоцитарної активності до 86,6–87,6% в 15–17-ти місячному віці вона 

знову підвищилася в півторарічному віці. Таким чином, у динаміці 

показників фагоцитарної активності нейтрофілів можна виділити три 

періоди зниження, які змінювалися трьома підвищеннями. 

Таблиця 1 

Показники фагоцитарної активності нейтрофілів і моноцитів крові 

телиць в період статевого дозрівання 

Вік тварин, 

місяців 

Фагоцитарна активність, % Фагоцитарний індекс 

нейтрофілів моноцитів нейтрофілів моноцитів 

6 92,0±1,98 47,0±3,35 5,83±0,21 2,08±0,13 

7 90,8±2,15 49,0±4,07 8,69±0,32*** 2,44±0,12* 

8 90,0±2,43 66,7±3,74*** 6,63±0,65 2,79±0,31** 

9 96,0±0,84 48,0±3,27 8,01±0,27*** 2,43±0,17 

10 94,0±1,81 51,0±4,33 8,33±0,23*** 2,24±0,15 

11 87,0±2,29 50,0±3,94 6,48±042 1,89±0,12 

12 87,2±2,59 46,0±4,27 6,57±0,40 2,41±0,13 

13 86,4±2,61 48,0±3,27 6,57±0,27* 2,06±0,17 

14 95,2±3,16 67,0±3,06*** 8,00±0,46*** 1,66±0,05** 

15 86,6±2,31 46,0±4,52 7,80±0,26*** 1,94±0,17 

16 86,8±1,47 41,0±3,14 4,67±0,23** 1,78±0,13 

17 87,6±1,83 52,0±3,27 7,92±0,33*** 1,65±0,10* 

18 92,0±1,69 48,0±3,89 6,87±0,34 2,31±0,17 
Примітки: Р – в порівнянні з відповідними показниками 6-ти місячного віку; 

Р>0,95*; Р>0,99**; Р>0,999*** 
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Аналізуючи динаміку показників фагоцитарної інтенсивності 

нейтрофілів в крові телиць в період статевого дозрівання, можна 

відзначити, що її зміни мали хвилеподібний характер, коли чотири хвилі 

підвищення (на 7, 9-10, 14 і 17-му місяцях) змінювалися трьома періодами 

зниження (на 8, 11 і 15-му місяцях).  

Фагоцитарна активність моноцитів в крові телиць в 6-ти і 7-ми 

місячному віці була порівняно низькою, у 8-ми місячному віці вона різко 

підвищувалася, а з 9-ти до 13-ти місячного віку була на рівні 48,0±3,27– 

51,0±4,33 %. 

Аналіз показників фагоцитарної активності і фагоцитарного індекса 

лейкоцитів в крові телиць показав, що у нейтрофілів вони були значно 

вищими, ніж у моноцитів. 

Показники рівня загального білка, бактерицидної і лізоцимної 

активності сироватки крові наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Показники гуморальних факторів неспецифічної резистентності 

організму телиць в період статевого дозрівання (n=10; хSХ  ) 

Вік тварин, 

місяців 

Загальний білок, 

г/% 

Лізоцимна 

активність 

сироватки крові, % 

Бактерицидна 

активність 

сироватки крові, % 

6 5,98±0,10 20,25±1,90 53,25±4,20 

7 5,90±0,24 16,74±1,53 63,48±2,39* 

8 6,42±0,08** 18,37±1,50 53,66±4,01 

9 6,11±0,11 18,33±2,15 36,4±2,83*** 

10 6,59±0,10*** 16,74±1,22 46,16±4,24 

11 6,85±0,09*** 17,08±1,49 61,15±2,84 

12 6,13±0,06 24,35±1,97 82,36±1,77*** 

13 5,63±0,11 32,4±3,34** 79,53±3,17*** 

14 6,59±0,05*** 24,21±1,52 62,73±2,25 

15 6,78±0,10*** 17,8±1,46 80,14±3,15*** 

16 6,77±0,09*** 26,19±1,72 43,48±1,63* 

17 7,05±0,08*** 20,28±1,54 66,39±2,15* 

18 7,00±0,09*** 18,24±1,59 69,11±2,90** 
Примітки: Р– в порівнянні з відповідними показниками 6-ти місячного віку; Р>0,95*; 

Р>0,99**; Р>0,999*** 

 

Вміст загального білка в сироватці крові у телиць з 6 до 11-ти 

місячного віку підвищувався. Однак, в 13-ти місячному віці цей показник 

помітно знизився і досягав мінімальних величин. У наступні місяці 

спостерігалося вірогідне підвищення концентрації загального білка в 

сироватці крові телиць. 
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Встановлено, що вміст сироваткового білка у телиць з віком 

підвищувався і досягав максимальних величин в 17-ти і 18-ти місячному 

віці. 

Дослідженнями встановлено, що показники бактерицидної активності 

сироватки крові у телиць змінювалися в період становлення у них статевої 

функції. В 9-ти місячному віці телиць бактерицидна активність сироватки 

крові була мінімальною, а в річному – максимальною. Слід відзначити, що 

з 6 до 11-ти місячного віку бактерицидна активність сироватки крові у 

телиць була низькою, а з 12 до 18-ти – на відносно високому рівні, за 

винятком її показників в 16-ти місячному віці. 

Лізоцимна активність сироватки крові у телиць була на відносно 

високому рівні і її показники коливались в межах 16,74±1,53–32,4±3,34%. 

З річного до півторарічного віку лізоцимна активність сироватки крові у 

телиць була дещо вищою, ніж в попередні 6 місяців. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Показники 

неспецифічної резистентності організму телиць у період статевого 

дозрівання були на достатньо високому рівні, а їх зміни мали 

хвилеподібний характер, що пов’язано, ймовірно, з їх гормональним 

статусом і появою статевої циклічності. В перспективі доцільно вивчити 

динаміку показників імунобіологічної реактивності та концентрації 

статевих гормонів в організмі телиць у період статевого дозрівання. 
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