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(57) Спосіб діагностики коней з наявністю патомо-
рфологічних змін при інфекційній анемії, який вк-
лючає виявлення в сироватці крові рівня титрів
специфічних антитіл в реакції дифузної преципіта-
ції (РДП) і співвідношення альбумінів до гамагло-
булінів, відрізняється тим,  що виявляють високі
титри (1:64) і низьке співвідношення альбумінів до
гамаглобулінів (0,31 і 0,12 умов. од.).

Винахід відноситься до ветеринарної медици-
ни, а саме, - до способів лабораторної діагностики
інфекційних захворювань і може бути використа-
ний для прижиттєвої діагностики з метою вияв-
лення коней з підвищеним ризиком розвитку пато-
логічного процесу на ранніх стадіях (латентна,
хронічна форма) інфекційної анемії.

На сьогодні у ветеринарній медицині серед
інфекційних захворювань ретровірусного похо-
дження інфекційна анемія коней (ІАК) є досить
поширеним захворюванням. В Україні ІАК зустрі-
чається переважно у колективних господарствах
Поліської і Лісостепової зон. В даний час захворю-
вання протікає приховано і клінічно майже не про-
являється. Такі тварини є прихованим джерелом
збудника інфекції і сприяють зараженню інших.
Однак діагностувати інфекційну анемію коней мо-
жливо лише після забою тварин з наступним про-
веденням гістологічних досліджень.

Відомий спосіб діагностики ІАК методом гісто-
логічних досліджень (фарбування гістопрепаратів
гематоксиліном та еозином) заключається у вияв-
ленні змін в органах і тканинах, властивих інфек-
ційній анемії, та виявлення специфічного для ІАК
залізомісткого пігменту - гемосидерину в клітинах
печінки (постановка реакції по Перлсу) (Лилли Р.
Патогистологическая техника и практическая гис-
тохимия. - М.: Мир, 1969. - 645 с., Меркулов Г.А.
Курс патогистологической техники. Изд. мед. ли-
тературы. - Л.: 1961. - 339 с., Ромейс Б. Микроско-
пическая техника. - М.: Иностран. литерат., 1953. -
436 с.).

Недостатком способу є його неможливість ви-
явити коней з прихованим перебігом хвороби при
житті тварин та його трудомісткість.

В основу винаходу поставлено задачу удоско-
налення способу діагностики інфекційної анемії, в

якому коней з наявністю патологічних змін в орга-
нізмі можна швидко виявити серед серопозитив-
них тварин, не проводячи діагностичного забою
всього поголів'я за допомогою специфічного лабо-
раторного методу, постановкою реакції дифузної
преципітації, основаної на виявленні титрів антитіл
до вірусу інфекційної анемії коней в сироватці кро-
ві, враховуючи співвідношення альбумінів до гама-
глобулінів.

Поставлена задача вирішується тим, що за-
мість проведення гематологічних (визначення кі-
лькості еритроцитів, лейкоцитів, виведення лей-
коформули), гістологічних (виявлення лімфоїдної
проліферації в органах і тканинах та порушення їх
характерної будови) досліджень та постановки
реакції по Перлсу (виявлення залізомісткого пігме-
нту - гемосидерину в гепатоцитах печінки, а також
в купферовських клітинах), запропонований нами
спосіб дає можливість виявляти в сироватці крові
хворих тварин високі титри (1:64) специфічних
антитіл в реакції дифузної преципітації (РДП) і ни-
зьке співвідношення альбумінів до гама-глобулінів
(0,31± 0,12 умов.од.). І лише для підтвердження
діагнозу таких тварин піддають діагностичному
забою і проводять гістологічні дослідження.

Перевагою способу діагностики коней з наяв-
ністю патоморфологічних змін при інфекційній
анемії є можливість його застосування для швид-
кого, прижиттєвого виявлення коней з підвищеним
ризиком розвитку патологічного процесу при лате-
нтній і хронічній формах ІАК.

Спосіб здійснюється наступним чином: із крові
досліджуваних тварин отримують сироватки в кі-
лькості 5-6 мл. Їх консервують мертиолятом
1:10000 або шляхом додавання антибіотиків - пе-
ніциліну і стрептоміцину по 100 од/мл і зберігають
при температурі 4-8 °С. Сироватки без консерван-
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ту зберігають в замороженому стані. Для приготу-
вання агарового гелю використовують агар "Диф-
ко" і боратний буфер (рН-8,6).

В чашку Петрі вносять гарячий 2%-ний агар і
дають йому загуснути. Потім вносять 15 мл (охо-
лодженого до 60 °С) 1%-ного агару (1%-ний та 2%-
ний агар приготовляють шляхом кип'ятіння або
автоклавування без тиску  протягом 5 хвилин).
Після затвердіння середовища вирізають лунки
діаметром 7 мм (вирізають лунки тільки в шарі 1%-
ного агару). Одна лунка повинна міститися в
центрі і шість - по периферії на відстані 3 мм від
центральної і одна від одної.

В центральну лунку вносять мікропіпеткою
0,05-0,06 мл антигену. В дві протилежні лунки за-
капують 0,05-0,06 мл позитивної сироватки. Чоти-
ри вільні лунки, що залишилися, заповнюють за
допомогою тонкої пастерівської піпетки досліджу-
ваними сироватками, в розведенні 1:2 - 1:64. Після
заповнення лунок чашки Петрі закривають криш-
ками і поміщають у вологу камеру при температурі
24-25°С. Реакцію читають через 48-72 години. Ча-
шки продивляються на темному фоні в косонапра-
вленому пучку світла.

Результати реакції вираховують по контроль-
ній лінії преципітації. Контрольні лінії преципітації
повинні бути чіткими і міститися посередині між
лунками з антигеном і контрольними позитивними
сироватками. Від'ємною реакція вважається лише
тоді, коли контрольні лінії преципітації продовжу-
ються в сторону лунки з досліджуваною сироват-
кою, не загинаючись, або з невеличкими загинан-
нями в сторону контрольної позитивної сироватки.

Позитивною реакція вважається тоді, коли:
- між лунками в досліджуваній сироватці утво-

рюється лінія преципітації, яка з'єднується з конт-
рольною лінією;

- лінія преципітації відсутня, але контрольні лі-
нії поблизу з досліджуваною сироваткою утворю-
ють загинання, направлене в сторону антигену -
слабопозитивна сироватка;

- контрольні лінії скорочуються із сторони лун-
ки з досліджуваною сироваткою, в окремих випад-
ках контрольні лінії повністю розчиняються,  що
свідчить про високий титр антитіл.

Визначення співвідношення альбумінів до га-
ма-глобулінів визначається за турбидиметричним
(нефелометричним) методом (Определение есте-
ственной резистентности и обмена веществ у
сельскохозяйственных животных / В.Е.Чумаченко.,
А.М.Высоцкий, Н.А.Сердюк. В.В.Чумаченко. - К.:
Урожай, 1990. - С. 69-70.

Серологічне, гематологічно і при проведенні
морфологічних досліджень було досліджено 8 клі-
нічно-здорових коней та 25 при латентному і хро-
нічному перебігу ІА (таблиця). При аналізі морфо-
функціональних показників і результатів серологі-
чної діагностики встановлено закономірність при-
хованого перебігу хвороби. Встановлено, що у
коней з рівнями титрів специфічних антитіл у РДП
(нативна 1:2) у сироватці крові гістологічних змін в
органах і тканинах не виявлено. Незначні гістоло-
гічні зміни виникають лише при наявності титрів
специфічних антитіл у РДП 1:8 - 1:16, а при зрос-
танні рівня антитіл до 1:32 - 1:64 спостерігаються
чітко виражені гістологічні та проявляються пато-
логоанатомічні і гематологічні зміни, характерні
для ІАК .

Таким чином, для виявлення коней з підвище-
ним ризиком розвитку патологічного процесу при
ІАК необхідно виявляти рівень титрів специфічних
антитіл в сироватці крові та визначати співвідно-
шення альбумінів до гамаглобулінів, що має певне
діагностичне значення. Для підтвердження діагно-
зу у забитих з діагностичною ціллю тварин необ-
хідно проводити гістологічні дослідження та поста-
новку реакції по Перлсу на виявлення в клітинах
печінки специфічного для ІАК пігменту - гемосиде-
рину.

Отже, даний спосіб може бути використаний
для прижиттєвої діагностики патологічного проце-
су в організмі коней при латентному і хронічному
перебігу хвороби.

Таблиця

Результати виявлення коней з патоморфологічними змінами в організмі при інфекційній анемії

Групи
тварин Кількість Титр в РДП

Співвідношення
альбумінів

до гамаглобулінів

Наявність
пат.змін

в організмі

Реакція
по Перлсу

здорові 8 0 1,31 ± 0,4 - -
хворі 15 натив – 1:2 1,16 ± 0,42 - -
хворі 7 1:8 – 1:16 0,68 ± 0,15 незначні + -
хворі 3 1:32 – 1:64 0,31 ± 0,12 виражені +
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