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ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОТИВОЯЩУРНЫХ ВАКЦИН 

Дудников А.И, Михалишин В.В., Дудников С.А

В статье приводятся основные факторы, которые необходимо учиты
вать при создании инактивированных вакцин, эффективных не только 
при контроле за ящуром, но также пригодных для ликвидации заболева
ния. Описаны некоторые закономерности развития иммунитета и харак
теристика вакцин с новыми иммунобиологическими свойствами.

FACTORS, ENSURING THE PRODUCTION 
OF HIGHLY EFFECTIVE FMD VACCINES

A. I. Dudnikov, V.V. Mikhalishin, S.A. Dudnikov

The main factors, which should be considered when producing inactivated 
vaccines, effective not only for control of FMD, but also useful for eradication of 
the disease, are shown in the paper. Some phenomena of immunity creation and 
characterization of vaccines with new immunobiological properties are described.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТИКИ 
ЛЕПТОСПІРОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

О.Є. Галатюк, доктор ветеринарних наук, професор 
Ж.В. Романюк, аспірант 

Державний агроекологічний університет

Досліджено розвиток інфекційного процесу та зміни біохімічних показників 
крові при лептоспірозі великої рогатої худоби за хронічного та латентного 
перебігу. Встановлено діагностична значимість активності аланін- 
амінотрансферази, аспартат-амінотрансферази, гама-глутамілтранспеп- 
тидази, вмісту каротину в сироватці крові тварин при комплексному до
слідженні тварин з хронічним та прихованим перебігом хвороби.

Лептоспіроз тварин поширений на всіх континентах планети,
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окрім Антарктиди. Дана хвороба мала гострий перебіг, з проявом 
усіх характерних клінічних ознак (лихоманка, гематурія, некроти
чні виразки на слизовій оболонці ротової порожнини, жовтуш- 
ність слизових оболонок) до 60-70 років XX століття [1, 2].

В останні роки у великої рогатої худоби реєструється інфекція, 
яка протікає хронічно (із проявом нехарактерних симптомів) або 
приховано. Тому, головна роль у постановці діагнозу належить се
рологічним дослідженням, а саме — виявлення у сироватці крові 
тварин специфічних антитіл в реакції мікроаглютинації (РМА).

Знання поширеності та етіологічної структури лептоспірозу в 
будь-якій країні потрібні для проведення успішної специфічної 
профілактики та організації оздоровчих заходів. На території 
України етіологічна структура лептоспірозу великої рогатої худоби 
різниться по регіонах [3-5]. Не зважаючи на це, патогенез розвит
ку хвороби однаковий: лептоспіри потрапивши до організму гема
тогенно попадають в різні органи (печінка, нирки) де інтенсивно 
розмножуються і накопичуються [6]. Одним із органів, що підда
ються впливу лептоспір є печінка. Розвиток збудника хвороби в 
ній може призвести до зміни деяких біохімічних показників сиро
ватки крові тварин.

Тому метою даної роботи було вивчення активності умовно 
специфічних ферментів печінки у сироватці крові великої рогатої 
худоби з хронічним та прихованим перебігом лептоспірозу.

Методи і матеріали. У неблагополучному господарстві щодо ле
птоспірозу великої рогатої худоби досліджували сироватку крові 
тварин в РМА з антигенами 7 серологічних груп лептоспір (Hebdo- 
madis, Tarassovi, Pomona, Sejroe, Icterohaemorrhagie, Canicola, Grippo- 
tiphosae). По результатам серологічних досліджень сформували до
слідні групи з різними титрами в РМА (1:200, 1:400, 1:800) та конт
рольну серонегативну групу. Тварини дослідних груп були інфіко
вані сероваріантами Pobnica і Kobura серогруп Hebdomadis, Sejroe.

Сироватку крові досліджували на: активність ферментів аспар- 
тат-амінотрансферази (ACT) та аланін-амінотрансферази (AJIT) 
методом Райтмана-Френкеля [7], гама-глутамілтранспептидази 
(ГГТ) згідно рекомендацій [8]; вміст каротину — осадження спир
том та екстрагування петролейним ефіром [9]. Дані показники ви
вчали впродовж 4-х місяців.

Результати дослідження. В Житомирській області лептоспіроз 
великої рогатої худоби спричинюють в переважній більшості випа
дків серогрупи Sejroe і Haebdomadis. Так, за даними обласної держа
вної ветеринарної лабораторії в період з 1998 по 2003 роки етіологі
чний спектр серогруп лептоспір періодично змінювався (табл. 1). 
Дані таблиці 1 свідчать, що в етіологічному спектрі провідна роль в
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1998-2003 роках належить серогрупам Sejroe і Haebdomadis.
Таблиця 1.

Виділення серопозитивних тварин в РМА за 1998-2003 роки.
Рік Серогрупи,%

Tarassovi Pomona Ictero-
haemor-
rhagie

Canicola Grippo-
tiphosae

Sejroe Hebdo-
madis

1998 0 0,03 0,28 0 4,06 5,3 0,56
1999 0 0,04 0,15 0 0,93 15,35 9,76
2000 0,03 0,27 4,45 0,02 0,03 19,84 18,96
2001 0 0,47 1,25 0 1,62 3,81 6,03
2002 0,07 0,39 0,96 0,03 0,29 4,01 5,47
2003 0 0 0 0 0 19,06 14,18

Для вивчення активності ферментів в 2003 році було сформо
вано 4 групи по 4-7 тварин серопозитивних в РМА та одну серо- 
негативну (контроль).

Результати дослідження активності ферментів представлені в 
таблиці 2. В першу чергу, нас цікавила активність ферменту який 
є специфічним для печінки великої рогатої худоби. Таким ферме
нтом є ГГТ, дані про активність якого впродовж літнього періоду 
наведені на рис. 1.

Отримані результати свідчать, що у хворих тварин активність 
ГГТ вища у червні на 237,7-276,5%, у липні на 169,1-172%. У ве
ресні показники ГГТ були дещо вищі ніж у контрольної групи, у 
серонегативних тварин активність Даного ферменту залишалась 
незмінною. Разом з тим, відмічається зменшення активності фер
менту в сироватці крові дослідних тварин протягом липня- 
вересня. На нашу думку це зумовлено тим, що у більшості дослід
них тварин почав формувались імунітет в результаті перехворю- 
вання лептоспірозом.

Надалі ми перевірили активність ACT який є показовим фер
ментом ураження печінки у великих тварин. Дані активності ACT 
представлені в табл. 2. З даних рисунка 2 та таблиці 2 видно, що у 
дослідних тварин в динаміці досліджень активність даного ферме
нта достовірно (р<0,01) підвищена. Збільшення активності цито
плазматичного (ACT) і мембранозалежного (ГГТ) ферментів свід
чить про глибоке ураження гепатоцитів.

Нами не виявлено чіткої залежності між рівнем AJIT та вище
згаданих ферментів. Даний ензим є цитоплазмозалежним і вихід 
його у кров спостерігається при незначному ушкодженні печінки, 
але у великих тварин він малоактивний, через що є малоспециф- 
фічним. Активність ферменту наведено на рис. З і таб. 2.
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Рис. 1 Динаміка активності ГГТ за прихованого перебігу лептоспірозу великої рогатої
худоби
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Рис. 2 Динаміка активності ACT за прихованого перебігу лептоспірозу великої рогатої
худоби
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Рис. З Динаміка змін активності АЛТ у великої рогатої худоби
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Динаміка показників активності ферментів та вмісту каротину 
за хронічного перебігу лептоспірозу великої рогатої худоби

Таблиця 2.

Місяць Показник / 
один, виміру

Дослідна група, показники Контрольна
група

1:200 п=4 1:400 п=7 1:800 п=4 п=4
Червень АЛТ (нкат/л) 460,8±57,1 464,68164,1 554,33188,2 307,78154,2
Липень АЛТ (нкат/л) 359,33±65,7 359,2123,9 342,1122,8 296,26142,6
Вересень АЛТ (нкат/л) 419,61 ±57,6 303,02116,8 311,76112,0 265,2133,3
Червень ACT (нкат/л) 4575,671639,6 * 5148,11519,6 *** 5903,51262,2 *** 2250,11168,7
Липень ACT (нкат/л) 3675,0120,3 ** 3675,11249,8 ** 4119,81151,8 *** 2354,21304,5
Вересень ACT (нкат/л) 38201276,2 *** 4226,951231,7 *** 4979,171525,0 ** 1917,421207,9
Червень ГГТ (нкат/л) 332,29117,8 ** 411,3137,89 *** 548,85176,6 ** 192,54133,1
Липень ГГТ (нкат/л) 284,9157,0 302,8135,23 * 288,95123,2 ** 163,37132,6
Вересень ГГТ (нкат/)л 275,24118,4 ** 301,73116,5 *** 323,13139,2 * 196,71115,4
Червень каротин

мкмоль/л
15,0510,8 * 13,0013,7 ** 11,6212,7 * 18,7410,9

Липень каротин
мкмоль/л

16,3112,7 13,811,3 *** 11,1210,9 ** 18,5212,28

Вересень каротин
мкмоль/л

15,2810,68
..

14,1410,9 11,8211,4 * 19,1512,0

Примітка: * -Р < 0,05, ** - Р <0,01, *** - Р < 0,001



На початкових етапах інфекційного процесу його активність 
виша, ніж в контрольній групі. Але з часом, вона знижується і в 
липні вже не відрізняється від серонегативних тварин.

Додатковим показником факту ушкодження гепатоцитів, по
рушення функції печінки є зниження у сироватці крові дослідних 
тварин вмісту каротину (табл. 2). Зменшення вмісту даної речови
ни на 25-30% свідчить про порушення засвоєння вітамінів та по
живних речовин організмом тварини.

У дослідних тварин відмічали схуднення, гнійні кон’юнктивіти. 
Клінічні ознаки проявлялись і прогресували після вигону тварин 
на пасовище. У клінічно-здорових тварин виявляли збільшення 
печінки, яка інколи виходила за межі 13-го ребра. У корів з хро
нічним перебігом хвороби в сироватці крові титри антитіл утри
мувались на рівні 1:100 - 1:200, при цьому спостерігали ураження 
шкірного покриву, яке проявлялося некрозом епідермісу, внаслі
док чого утворювались струпи різної величини.

Висновок. При дослідженні великої рогатої худоби на лептоспі
роз разом із постановкою РМА доцільно визначати активність 
ГГТ, ACT, що дає можливість виявляти хворих тварин. Вищевка
зані ферменти є додатковими інформативними показниками роз
витку лептоспірозного процесу.

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати рівнів 
трансаміназ за хронічного та латентного перебігу лептоспірозу ве
ликої рогатої худоби будуть використовуватись як додаткові діаг
ностичні показники хвороби, та як прогностичні маркери доціль
ності застосування антибіотикотерапії лептоспіроносіїв.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИАГНОСТИКИ 

ЛЕПТОСПИРОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
А.Е. Галатюк, Ж. В. Романюк.

Исследовано развитие инфекционного процесса и изменения биохи
мических показателей крови при лептоспирозе крупного рогатого скота 
при хроническом и латентном течении. Установлена диагностическая 
значимость активности аланин-аминотрансферазы, аспартат- 
аминотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы, содержания кароти
на в сыворотке крови животных при комплексном исследовании живот
ных с хроническим и скрытым течением болезни.

THE FEATURES OF DEVELOPMENT OF INFECTIOUS PROCESS
AND THE MORPHOFUNCTIONAL INDICES OF DIAGNOSTICS 

LEPTOSPIROSIS OF CATTLE 
O.Ye. Galatyuk, Zh.V. Romanyuk

The development of infectious process of the leptospirosis of cattle and 
change of biochemical indices of blood is investigated at chronic and latent 
course. The diagnostic importance of activity of alanin-aminotransferasa, aspar- 
tat-aminotransferasa, garnma-glutamiltranspeptidasa and contents of carrotin in 
serum of animals is determined at complex research of animals with the 
chronic and latent course of disease.
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Вивчена епізоотична ситуація в АР Крим щодо лептоспірозу тварин 
різних видів, включно етіологічну структуру.
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