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р ч  осягнення імунології до- 
I І І зволили визначити про-
І | І —J L відну роль захисних фак
тор ів  тварин у забезпеченні їх 
(життєдіяльності. Однією з основ
них причин, які гальмують повну 

[реалізацію генетичного по
тенціалу тварин, є зниження ре
активності організму під впли
вом різних несприятливих еко- 

Ілогічних чинників (мікроклімат, 
(антропогенна дія, інфекційні 
(агенти). У результаті виникає 
(імунодефіцитний стан, особливо 
|у  ранній постнатальний період 
[онтогенезу.

Важливе місце у комплексі 
[ветеринарно-санітарних заходів 
щодо захисту тварин від 

(інфекційних захворювань, у т. ч. 
й від колібактеріозу, займає 

|вакцинопрофілактика.
Актуальним на сьо

годн і є вивчення 
механізмів фор- 
м у в а н н я 

( ім у н іт е т у

проти бактеріальних та вірусних 
інфекцій, особливо при вакци
нації тварин, і методів його сти
муляції. Проте в останні роки 
приділяється велика увага 

вивченню впливу іму- 
нобіологічної реактивності ор
ганізму при введенні вакцинних 
препаратів на стан його природ
ної резистентності. Досліджен
нями виявлено негативну коре
ляцію між показниками природ
ної резистентності та іму- 

нобіологічної реактивності, а са
ме: при імунізації тварин проти 
інфекційних захворювань зни

жуються показники природного 
захисту, що є небезпечним для 
стійкості тварин проти умовно- 
патогенної мікрофлори [ 1 ]. Тому 
при вакцинопрофілактиці овець 

слід вживати заходів, спря
мованих на збереження 

потенціалу природної 
резистентності, особ

ливо у вівцематок та 
ягнят на забрудне
них радіонуклідами 

територіях.
Серед сучасних ме

тодів корекції імуно
генезу тварин важли

ве значення має фармакологічна 
імунокорекція на основі застосу
вання препаратів імуномодулю- 
ючоїдії, які здатні цілеспрямова
но впливати на функції імунної 
системи [2 , 3].

МЕТОЮ НАШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ є 
визначення стану та корекції 
природної резистентності й іму- 
нобіологічної реактивності 
овець, котрі перебувають під 
постійним впливом малих доз 
іонізуючого опромінення.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Стан і 

корекцію імунобіологічної реак
тивності й неспецифічної резис
тентності організму вівцематок 
та ягнят досліджували в динаміці 
у зимово-весняний період року. 

Дослід проводили на 10 кітних 
вівцематках, з яких було сформо

вано за принципом аналогів дві 
групи (дослідну і контрольну) по 
п'ять голів у кожній.

Для стимуляції іму
нобіологічної реактивності 
вівцематок на фоні ім унізації 
проти колібактеріозу застосову
вали препарат нукливет 

ін'єкційний — екзогенний імуно- 
модулятор бактеріального поход
ження. Розчин препарату (4%) 
вводили вівцематкам дослідної 
групи парентерально в дозі 1  мл 
на 10  кг маси тварини один раз 
на добу: дві доби до вакцинації 
разом з вакциною та дві доби 
після щеплення. Для останнього 
в контрольній і дослідній групах 
тварин використовували вакцину 
проти колібактеріозу молодняка 
сільськогосподарських тварин на 
основі факторів патогенності 

збудника.
Для досліджень відбирали 

проби крові у вівцематок за 7 діб 
до першого щеплення та на 14-ту 
добу після повторного, а також

молозиво в першу добу окоту і 
проби крові від ягнят до випою
вання молозива та на 3-тю й 1 0 - 
ту добу життя. Контроль ефектив
ності д ії препарату проводили за 
імунологічними і біохімічними 

показниками крові та молозива 
овець. Вміст загального білка в 
сироватці крові тварин визнача
ли рефрактометричним методом, 
вміст сечової кислоти — фото- 
електроколориметричним, вміст 
серомукоїдів (Sm) у сироватці 
крові овець — за Веймером та 
Мошиним. Бактерицидну ак
тивність сироватки крові (БАСК) 
до мікробної культури Esherichia 
coli (штам 675) визначали за 
Д.А. Петрачовим, лізоцимну ак
тивність сироватки крові (ЛАСК) 
до добової культури Micrococcus 

Lysodeikticus (штам 2665) — не- 
фелометричним методом за 
В.Г. Дорофейчуком [4, 5]. Фаго
цитарну активність (ФА) нейт

рофілів крові досліджували за 
загальноприйнятими методиками 
у модифікації В.Ю. Чумаченка 
(1990). Визначення циркулю
ючих імунних комплексів (Ц ІК) у 
сироватці крові проводили шля

хом осадження білкових комп
лексів антиген— антитіло ПЕГ- 
6000 [6], загальну кількість іму- 
ноглобулінів (Ід ) сироватки крові 
й молозива — за реакцією по
мутніння із сульфатом цинку [7].

Поряд із цим вивчали вплив 
імуностимулятора за серо
логічними показниками у розгор
нутій реакції аглютинації (РА).

Дослідження проводили на 
території із щільністю забруд
нення грунтів -^ C s 1 8 5 — 555 

кБк/м . Середня потужність екс
позиційної дози гамма-ви
промінювання в період прове
дення досліджень на об'єкті ут-
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1. Імунологічні показники крові овець у забрудненій радіоактивними речовинами зоні (М+т, п=5)

Час відбору проб

Показники крові вівцематок

ФА, % БАСК, % ЛАСК, % Загальний 
білок, г/л

Загальні Ід, 
мг/мл ЦІК, мг/мл Sm, мг/мл

Сечова
кислота,

мкмоль/л

До щеплення
61,4±1,2 42,4+3,4 15,1+1,0 62,2±0,8 13,9±0,8 0,17±0,02 0,84+0,03 47,4±3,9

60,6+1,5 46,9±3,1 15,3+1,3 64,4±2,7 13,8±0,9 0,15+0,03 0,74±0,04 42,6+2,7

Через 14 діб після 
ревакцинації

64,6+2,1 39,3+2,0 10,6+0,5 55,4+1,8 12,2±0,4 0,32±0,04 1,64+0,08 57,6+2,7

70,2+3,7 44,3+3,0 14,1+2,2 62,5+2,9 14,6±0,9* 0,3+0,02 1,16±0,1* 76,4+2,8*

Через місяць після 
ревакцинації

63,2±1,0 28,7+1,2 9,8±0,9 64,2+2,0 15,1+0,6 0,27±0,01 1,23±0,06 47,2±6,3

73,2+1,7* 38,2±2,1* 12,3+0,6* 67,4±1,7 17,9±0,7* 0,23±0,01* 0,77±0,01* 56,2+5,2

Показники крові ягнят

У першу добу
38,4±3,4 27,4±2,8 17,3+2,1 45,1+3,0 0,7±0,11 — 2,16+0,03 —

42,6+4,0 26,4+2,8 19,7±1,5 47,3±2,0 0,88+0,08 — 2,1+0,04 —

На третю добу
50,2+3,7 40,6+3,4 20,4±0,9 71,6±2,7 19,2±1,33 — 2,0±0,09 —

60,4+2,6* 56,8±1,8* 23,8±1,0* 78,6±3,5 23,9+1,4* — 1,82+0,09 —

На десяту добу
68,4±4,7 36,4+1,6 17,3+1,3 75,4+2,8 16,4+1,12 — 1,61+0,07 —

74,2+3,1 45,4±1,4* 21,2±1,1* 81,2±2,3 20,1±1,1* — 1,4+0,05 * —

Показники сироватки молозива вівцематок

У першу добу після окоту

Загальний білок, г/л Загальний вміст Ід , мг/мл ЛАСМ, %
173,3±9,1 133,2±7,8 47,5±2,8

184,6+7,2 157,2+4,9* 58,5+3,0*

Тут і дол і:  ■  —  контрольна група; ■  —  дослідна група *Р<0,05

римання тварин становила 
7,8+0,4 нКл/кг/год (30,2 
мкР/год), загальний вміст 137Csy 
спожитому вівцями раціоні за 

добу —  2088±330 Бк.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Встановлено, що застосування 
нукливету впливає на показники 
клітинного та гуморального за
хисту організму при формуванні 

імунної відповіді на введення 
антигенного препарату (табл. 1).

Так, після вакцинації відмічали 
зниження бактерицидної й лізо- 
цимної активності сироватки 
крові вівцематок в обох групах, 
але у тварин, яким вводили пре
парат, ці зміни були значно 
меншими. Протягом усього 
періоду дослідження дані показ
ники неспецифічного гумораль
ного захисту організму вівцема
ток дослідної групи були більши
ми, ніж у контрольній групі, на

12,7 — 33,2%. Аналогічні 
відмінності спостерігались при 

визначенні бактерицидної й 
лізоцимної активності сироватки 

крові ягнят, що свідчить про по
зитивний вплив препарату на гу
моральні фактори резистент
ності тварин.

Результати досліджень фаго
цитарної активності нейтрофілів 
периферичної крові вівцематок 
під впливом антиадгезивних ан-

2. Результати серологічних досліджень сироватки крові та молозива овець у забрудненій радіоактив
ними речовинами зоні (М±т, п=5)

Час відбору проб крові і 
молозива

Рівень специфічних антитіл (log2) до фімбріальних адгезинів Е.соїі в І  
сироватці крові і молозиві вівцематок у РА

К99 Att25 К88аЬ F41 К88ас

До щеплення
2,59±1,06 4,72±0,24 3,26+0,84 5,32+0,32 4,32+0,32

3,66±0,99 4,52+0,37 2,19±0,91 4,72+0,51 3,46+0,92

Через 14 діб після 
ревакцинації

5,72+0,24 7,12+0,2 8,72+0,24 9,12+0,37 9,52±0,37
6,92±0,24** 8,12±0,37* 9,32±0,0* 10,12+0,2* 10,32+0,0

Молозиво в перший день 
після окоту

5,92+0,24 7,92±0,24 8,72±0,24 9,12+0,2 9,92+0,24

6,72±0,24* 8,92+0,51 10,12+0,2* 10,12±0,2 * * 10,32+0,32

Рівень специфічних антитіл (Log2 ) до фімбріальних адгезинів Е.соїі в І  
сироватці крові ягнят в РА

У першу добу життя
1,33+0,81 2,59+1,1 1,73+1,06 2,86±0,74 3,46+0,92

0,66+0,66 4,12+0,2 3,06+0,8 2,59+1,06 2,39±0,99

На третю добу життя
4,92+0,24 6,92+0,51 6,72+0,24 7,12±0,37 7,52+0,2

5,32±0,32 7,52±0,37 7,72±0,24* 8,92±0,24** 8,32+0,45

На 10-ту добу життя
4,72±0,24 7,52+0,37 7,72+0,51 6,72±0,24 7,52±0,37
5,52±0,2* 8,12+0,37 8,12+0,37 7,92+0,4* 7,92±0,24

Примітка: Різниця є достовірною відносно конт рольної групи при *Р<0,05; **Р<0,01

ти гені в Е.соїі вказують на ї ї | 
підвищення після введення анти
гену. Відмічено також стимулю- 
вальний ефект нукливету на| 

клітинний фактор захисту ор
ганізму. Так, фагоцитарна актив
ність нейтрофілів підвищилась 
на 15,8% (Р<0,04) через 14 діб 
після повторного щеплення 
порівняно з початком досліду та 
на 8,7% (Р<0,2) порівняно з конт
рольною групою, де не застосо
вували імуномодулятор. Вста
новлено збільшення фагоцитар
ної активності нейтрофілів крові 
в ягнят дослідної групи порівня

но з контролем.
Одним з етапів імунної 

відповіді є утворення циркулю
ючих комплексів антиген — ан
титіло (Ц ІК ). Нами встановлено, 
що вміст ЦІК суттєво зростав у 
вівцематок після імунізації. Че
рез місяць після ревакцинації 
спостерігалось поступове зни

ження темпів зростання даного 
показника, зокрема в дослідній 
групі вміст ЦІК вже був вірогідно 
меншим на 13,3%, н іж у контролі. 
Вищеописана динаміка свідчить! 
про високий рівень створеного! 
імунітету у вівцематок та приско
рену елімінацію даних комп
лексів із сироватки крові вівце-
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маток, яким вводили імуномоду- 
лятор. Літературні дані підтверд
жують, що накопичення імунних 
комплексів є однією з ознак 
аутоімунних реакцій та загальних 
процесів, викликаних широким 
спектром чинників [8].

Важливим показником імун
ної реактивності є рівень серо- 
мукоїдів (Sm) в сироватці крові. 
Збільшення його концентрації 
свідчить, насамперед, про розви
ток імуносупресивного стану в 
організмі [б, 9]. Під час досліду 

підвищення вмісту серомукоїдів 
спостерігали в обох групах 

вівцематок після щеплення. По
чинаючи з 14-ї доби після пов

торного щеплення, їх  рівень у си
роватці крові знижувався. В се
редньому протягом досліду у 
вівцематок дослідної групи цей 
показник був на 29,3— 37,4% 
(Р<0,05) нижчим, ніж у конт
рольній, що свідчить про 
здатність препарату нукливет ко
регувати реактогенні властивості 
вакцини.

При дослідженні сироватки 
крові ягнят відмічали тенденцію 

до зменшення концентрації се
ромукоїдів у ній з віком ягнят, 
що вказує, насамперед, на зни
ження імуносупресії в організмі 
після народження. В середньому 
протягом досліду в ягнят 
дослідної групи даний показник 
був на 2,8— 13% меншим, ніж у 
контрольній, що підтверджує 
зниження супресивного впливу 
препарату при вакцинації кітних 
вівцематок.

Застосування нукливету 

суттєво прискорило синтез 
кінцевого продукту обміну азо
тистих основ — сечової кислоти, 
в результаті чого в крові тварин, 
яким вводили імуномодулятор, 
спостерігалось зростання кіль
кості сечової кислоти на 19,1— 
32,6% порівняно з імунізованими 
тваринами, яким цей препарат не 
вводили. Причинами цього може 

бути як посилене використання 
нуклеотидів екзогенної РНК пре
парату на біосинтетичні процеси 

в організмі, так і лізис макро
фагів унаслідок реакцій клітин
ного імунітету.

Із  табл. 1, видно, що молозиво 
імунізованих вівцематок при зас
тосуванні імуномодулятора 
містить вірогідно більшу конце
нтрацію загального білка та іму- 
ноглобулінів, ніж молозиво 
вівцематок, яким вводили лише 
вакцину. Лізоцимна активність 
сироватки молозива в перший 
день після окоту була на 23,2% 
(Р<0,03) більша, ніж у тварин, 
яких лише вакцинували.

Отримані результати дають 
можливість стверджувати, що 
нукливет покращує показники 
природної резистентності, стиму
лює обмінні процеси в організмі 
кітних вівцематок при імунізації 

та в ягнят у перші дні життя в 
умовах підвищених доз радіації.

Про виражені імуногенні 
властивості препарату свідчать 
результати серологічних дос
ліджень крові й молозива, вівце
маток і ягнят (табл. 2).

Специфічні колостральні ан
титіла в сироватці крові новона
роджених ягнят виявлені в до

сить великих титрах і були майже 
на тому ж рівні, що й у вівцема
ток. Все це свідчить про важливу 
роль колостральних антитіл у 
профілактиці колібактеріозу яг
нят. Найвищий титр антитіл (зок
рема, до адгезину F41 — 
8,92±0,24 Іод2 в РА) відмічали на 
третій день життя ягнят дослідної 
групи — на 25,3% (Р<0,01) вище, 
ніж у групі ягнят, маткам яких не 
вводили препарат імуномодулю- 
ючої дії.

Отже, застосування нукливету 
при імунізації кітних вівцематок 

субодиничною вакциною проти 
колібактеріозу на основі фак
торів патогенності збудника 
сприяє підвищенню синтезу в їх 
організмі антиадгезивних ан
титіл, які через молозиво переда
ються новонародженим і забез
печують більш ефективний за
хист від можливого інфікування 
ентеротоксигенними Е. СОІІ в 
перші дні життя ягнят.

ВИСНОВКИ
1. Результати проведених 

досліджень підтверджують іму- 
номодулюючі властивості препа

рату нукливет. Його застосуван
ня позитивно впливає на показ
ники природної резистентності в 
період імунобіологічної перебу
дови в організмі овець при вак

цинації проти колібактеріозу, а 
також обумовлює формування 
більш стійкого колострального 
імунітету в ягнят, що запобігає 

зараженню патогенними штама
ми Е.соїі з перших діб їх життя в 
несприятливих екологічних умо
вах Полісся України.

2. На підставі проведених 

досліджень можна рекомендува
ти препарат нукливет ін'єкційний 
для корекції формування пост- 
вакцинального імунітету у вівце

маток в умовах постійної д ії 
малих доз іонізуючого оп
ромінення.
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РЕЗЮМЕ
Коррекция иммунологичес

кой реактивности и естествен
ной резистентности у овец в ус
ловиях повышенных доз иони
зирующего облучения на тер
ритории центрального Полесья 
Украины. О.В. Пинский

Приведены результаты иссле
дований влияния иммуномодули
рующего препарата нукливет на 
биохимические и иммунологи
ческие показатели котных овце
маток при их вакцинации против 
колибактериоза. Препарат уси
ливает синтез антиадгезивных 
антител у овцематок и способ
ствует формированию стойкого 
колострального иммунитета у яг
нят против патогенных штаммов 
Е. coli.

*  *  *

The paper presents the results 
of the investigations of the influ
ence of the Nuklivet immunomod- 
ulator an biochemical and immune 
indices in pregnant ewes when 
vaccinating them against colibac- 
teriosis. The preparation intensi
fies the synthesis of antiadhesive 
antibodies in ewes and causes the 
formation of serviceable colostral 
immunity in lambs to pathogenic 
E.coli. ■
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