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Фасціольоз — поширене 
гельмінтозне захворювання, особли
во в зоні Полісся, що завдає значних 
економічних збитків народному гос
подарству, може створювати загрозу 
навіть для здоров'я людини. Дія 
фасціол на організм зумовлена іпо- 
куляторним, механічним і токсичним 
впливом.

ХУДОБІ
У науковій літературі 

майже немає даних про 
вплив фасціольозної інвазії на іму- 
нобіологічну реактивність організму 
у тварин у зоні радіоактивного за
бруднення. Однак це важливо для 
вивчення патогенезу і розробки на- 
уково-обгрунтованих методів ліку
вання та профілактики даного захво
рювання.

Ми вивчали показники природної 
резистентності у великої рогатої ху
доби, хворої на фасціольоз, терапев
тичну ефективність препарату іво-

мек-плус і визначали його 
імуномодулюючі властивості. 
Дослідження проводили з 1996 по 
1997 р. на базі господарства КНДР 
Полісся" с.Селець Народицького 

району Житомирської області на по
голів'ї клінічно здорових (контрольна 
група) і хворих на фасціольоз 
(дослідна група) корів чорно-рябої 
породи віком п'ять-шість років масою 
400—450 кг. Кров у тварин брали з 
яремної вени у дві пробірки по 15 мл 
у кожну. Кількість еритроцитів і лей
коцитів визначали у камері з сіткою
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Горяєва, гемоглобін — на приладі 
ФЕК-п, швидкість осідання еритроцитів 
(ШОЕ) — за методом Т.П.Панченкова, 
фагоцитарну активність, фагоцитарний 
індекс й абсолютний фагоцитоз нейт
рофілів крові — в модифікації В.Ю.Чу- 
маченка (1975).

Бактерицидну й лізоцимну ак
тивність сироватки крові досліджували 
за загальноприйнятими методиками в 
модифікації Ю.М.Маркова (1974), 
В.Ю.Чумаченка (1990).

В опсоно-фагоцитарній реакції лей
коцитів використовували добову 2 
млрд тест культуру в^аигеиз 209 Р. 
Для оцінки фагоцитозу визначали ак
тивність й індекс фагоцитозу та абсо
лютний фагоцитоз.

Для визначення бактерицидної ак
тивності сироватки крові брали добову 
бульйонну культуру Е.соїі, серовар 26, 
вирощену на бульйоні Хотінгера. 
Щільність культури реєстрували за до
помогою фотонефелометричного ме
тоду на ФЕК-56 (світлофільтр 6). Лізо
цимну активність сироватки крові 
досліджували фотоелектроколоримет- 
ричним методом. Для цього використа
ли тест-культуру М.изосіеікіісиз, штам 
2665.

У діагностиці захворювання засто
совували метод послідовного проми
вання в 1 г фекалій. Гамма-фон 
повітря та ступінь радіоактивного за
бруднення шкірного покриву встанов
лювали за допомогою дозиметричного 
приладу СРП-68-01.

У зоні радіоактивного забруднення 
із щільністю забруднення 5,35 Ки/см2, 
при ступені зараження однієї тварини 
в середньому 41,2 мікрорентгена в го
дину, дослідження показали зниження 
неспецифічної резистентності у вели
кої рогатої худоби, хворої на фасціо- 
льоз.

Показники неспецифічної резис
тентності визначали до застосування 
препаратів і через 7, 15, ЗО днів пото
му. Інтенсивність інвазії в середньому 
становила 21,5 яйця фасціол на 1 г фе
калій. На початку досліджень фагоци
тарна активність лейкоцитів крові у 
хворих тварин була — 45,1 ±0,4%; аб
солютний фагоцитоз — 15,1 ±0,01%, 
бактерицидна активність сироватки 
крові — 56,4±3,6%, лізоцимна ак
тивність — 27,1±0,7%. Загальна 
кількість лейкоцитів крові — 18,1 
тис./мкл, гемоглобін — 75 г/л. У лейко- 
грамі хворої худоби відмічено 
збільшення еозинофілів і моноцитів й 
зменшення сегментоядерних нейт
рофілів.

Через сім днів після введення хво
рим івомеку-плус внутрішньом'язово в
1 в

дозі 1 мл на 50 кг маси тіла, фагоци
тарна активність лейкоцитів крові 
збільшувалась порівняно з вихідними 
даними з 51,2±0 ,3% по 53,6±0'%, на 
4 ,4%, бактерицидна активність сиро
ватки крові — 59,4±3,9 — 59,9±3,3 на 
0,6%, лізоцимна активність сироватки 
крові — 28,2± 1,1% —  29,4%, на 4 ,1%. 
Загальна кількість лейкоцитів зменши
лась на 0,2%, гемоглобіну — на 2,2%.

Через 15 днів після застосування 
препарату фагоцитарна активність 
лейкоцитів крові зросла на 5,2%, абсо
лютний фагоцитоз на 5,4%, бактери
цидна активність — 9,7%, лізоцимна 
активність сироватки крові — 9 ,5%.

Лейкограма відповідала
фізіологічній нормі.

Деякі показники неспецифічної ре
зистентності (клітинних факторів захи
сту) через ЗО діб знизились, зокрема: 
фагоцитарна активність лейкоцитів 
крові — на 9% (з 51,2± 0,3 по 
49,7±0,5%), фагоцитарний індекс — на 
9,5% ( 10,6±0,05 —  9,6±0,06%), абсо
лютний фагоцитоз — на 6,1% 
(14,6± 0,04 —  13,7±0 ,04%).

Показники неспецифічної резис
тентності (гуморального захисту) через 
ЗО днів продовжували збільшуватись: 
бактерицидна активність сироватки 
крові — на 9,4%, лізоцимна активність 
— на 8,8%.

Лейкограма, лейкоцити, гемоглобін, 
відповідали фізіологічній нормі.

Ефективність одноразового засто
сування внутрішньом'язово івомеку- 
плус у дозі 1 мл на 50 кг маси тіла ста
новила 100%.

Після введення клінічно здоровим 
тваринам івомеку-плус, під його впли
вом збільшувалась бактерицидна та 
лізоцимна активність сироватки крові. 
Фагоцитарна активність лейкоцитів 
крові, або абсолютний фагоцитоз 
зменшився до вихідних даних, а фаго
цитарний індекс істотно не змінювався.

Отже, івомек-плус має імуносупре- 
сивну дію на показники клітинних фак
торів захисту організму, оскільки ЕЕ й 
ІЕ після його застосування досягала 
100%. Препарат сприяв підвищенню 
гуморальних факторів захисту у хво
рих тварин через 15 й, особливо, через 
ЗО днів після його використання. Ме
ханізм прямого впливу на показники 
природної резистентності мало 
ймовірні.

Імуностимулююча дія препарату на 
гуморальні фактори захисту організму, 
можливо, пов'язана з його дією на 
фасціоли і як наслідок — припинення 
синтезу й проникнення їхнього токсину 
в організм.


