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иммуноферментных конъюгатов, изготовленных на основе МКА, что открывает перспективу для дифференциальной диагностики 
данного заболевания.

4. Созданные для практического применения Наборы препаратов для диагностики лихорадки Ку способствуют успешному 
проведению противоэпизоотических мероприятий и ликвидации этого зооноза.
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Стафілококози дрібних домашніх тварин є досить розповсюдженими захворюваннями на сьогоднішній день [1, 3, 9, 10]. Най-
частіше практичні ветеринарні лікарі реєструють стафілококові піодермії або запалення слизових оболонок респіраторного та 
сечо-статевого трактів [2, 4, 7, 11]. Застосування тільки антибактеріальних препаратів для лікування цих патологій не завжди 
призводить до бажаного результату. Причиною цього є той факт, що лікарі зазвичай не враховують стан імунної системи, хоча 
загально відомо, що бактеріальні піодермії виникають на фоні імунодефіцитного стану [5, 8, 12]. Найбільш ефективними визнані 
терапевтичні схеми, які включають застосування імунізуючих препаратів, виготовлених з культур грампозитивних коків, зокрема 
стафілококових анатоксинів [6, 10, 11]. Однак, подібних препаратів вітчизняного виробництва на сьогоднішній день не існує.

Метою наших досліджень було вивчення протективних властивостей стафілококових анатоксинів, виготовлених з музейних 
культур найбільш розповсюджених збудників стафілококозів дрібних домашніх тварин.

Матеріали та методи. Моно- та полівалентні стафілококові анатоксини виготовляли за оригінальною авторською методикою з 3-ох музейних 
культур Staphylococcus aureus І, Staphylococcus epidermidis S та Staphylococcus intermedius C. 

Протективні властивості вивчали в серії дослідів на білих мишах. Для чого формували групи по 20 голів дорослих білих мишей вагою 20 гр за 
принципом аналогів. Тваринам дослідних груп вводили анатоксини підшкірно, в об`ємі 0,3 см3, двічі, через 7 діб. Контрольні групи залишались 
інтактними. 

Через 14 діб тварин дослідних і контрольних груп заражали відповідними культурами стафілококів підшкірно в об`ємі 0,3 см3 
(див. табл.).

Таблиця – Схема контрольного зараження білих мишей 

№ дослідної 
групи Препарат, що був застосований для імунізації Культура або суміш культур, що були 

застосовані для контрольного зараження Доза

1. Анатоксин моновалентний (Staphylococcus aureus І) Staphylococcus aureus І 1 млрд. КУО
2. Анатоксин бівалентний (Staphylococcus aureus І та Staph-

ylococcus epidermidis C)
Staphylococcus aureus І та Staphylococcus 
epidermidis S

По 0,5 млрд. КУО 
кожної культури

3. Анатоксин полівалентний (Staphylococcus aureus І, Staph-
ylococcus epidermidis S та Staphylococcus intermedius C)

Staphylococcus aureus І, Staphylococcus epi-
dermidis S та Staphylococcus intermedius C)

По 0,3 млрд. КУО 
кожної культури

За тваринами спостерігали упродовж 10 діб, при цьому враховували кількість хворих та загиблих особин, наявність певних клінічних та пато-
логоанатомічних ознак. 

Від загиблих та клінічно хворих тварин відбирали патологічний матеріал (серце, печінку, селезінку, трубчасту кістку) для проведення бактеріо-
логічних досліджень за стандартною методикою.

Результати досліджень. У процесі проведення експериментальних досліджень за оригінальною методикою авторів було виго-
товлено 3 експериментальні серії стафілококових анатоксинів. 

Перша – анатоксин моновалентний з культури Staphylococcus aureus І.
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Друга – анатоксин бівалентний з культур Staphylococcus aureus І та Staphylococcus epidermidis S.
Третя – анатоксин полівалентний з культур Staphylococcus aureus І, Staphylococcus epidermidis S та Staphylococcus intermedius C.
Отримані препарати (моно- і полівалентні анатоксини) були перевірені на стерильність (ДСТУ 4483) та нешкідливість (ДСТУ 

46.024). Визначено, що препарати були стерильними та нешкідливими.
Дослідні групи тварин були імунізовані двічі відповідними моно- та полівалентними анатоксинами. Через 14 діб заражені від-

повідними культурами стафілококів (згідно табл.).
Результати спостереження за тваринами в першому досліді наведені на рис. 1.
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  Рис. 1 Протективні властивості моновалентного анатоксину з культури Staphylococcus aureus І

На другу добу після зараження усі тварини контрольної групи захворіли із наявними ознаками септичного стану – пригнічений 
стан, відмова від їжи, м`язевий тремор, діарея. Впродовж 3-5-ої доби спостереження усі тварини загинули, при розтині спостері-
гали такі патологоанатомічні зміни: геморагічний перикардит, гепатит, холецистит, спленіт, геморагічний ентерит, у трьох особин 
– асцит. З крові серця, печінки, селезінки та трубчастої кістки загиблих тварин було ізольовано культуру Staphylococcus aureus І. 

З тварин дослідної групи захворіла одна із вираженою клінікою кишкової інфекції, однак на 10-ту добу спостереження жодна з 
тварин не загинула. 

Результати спостереження за тваринами в другому досліді наведені на рис. 2.
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Рис. 2 Протективні властивості бівалентного анатоксину з культур Staphylococcus aureus І та Staphylococcus epidermidis S.

Схожі результати були отримані в групі тварин, що були імунізовані бівалентним анатоксином. На третю добу після зараження 
усі тварини контрольної групи захворіли із наявними ознаками септичного стану – пригнічений стан, відмова від їжи, м`язевий 
тремор, діарея. Впродовж 3-6-ої доби спостереження усі тварини загинули, при розтині спостерігали такі патологоанатомічні зміни: 
геморагічний перикардит, гепатит, холецистит, спленіт, геморагічний ентерит, у п`яти особин – асцит. З крові серця, печінки, селезін-
ки та трубчастої кістки загиблих тварин були ізольовані культури Staphylococcus aureus І та Staphylococcus epidermidis S. 

З тварин дослідної групи захворіло дві особини із вираженою клінікою кишкової інфекції. На 10-ту добу ці тварини були 
примусово вбиті, при розтині зареєстровані такі патологоанатомічні зміни: гепатит, холецистит, геморагічний ентерит. З селезінки 
та трубчастих кісток вбитих тварин були ізольовані культури Staphylococcus aureus І та  Staphylococcus epidermidis S. 

На останньому етапі роботи були проведені досліди щодо вивчення властивостей полівалентного анатоксину (див. рис. 3).
На третю добу після зараження усі тварини контрольної групи захворіли із наявними ознаками септичного стану – пригнічений 

стан, відмова від їжи, м`язевий тремор, діарея. Впродовж 3-5-ої доби спостереження усі тварини загинули, при розтині зареєстро-
вані такі патологоанатомічні зміни: геморагічний перикардит, гепатит, холецистит, спленіт, геморагічний ентерит, у шести особин – 
асцит. З крові серця, печінки, селезінки та трубчастої кістки усіх загиблих тварин було ізольовано культуру Staphylococcus aureus І; 
у 8-ми особин – також культури  Staphylococcus epidermidis S та Staphylococcus intermedius C. 

З тварин дослідної групи захворіло три особини із вираженою клінікою кишкової інфекції. На 10-ту добу спостереження ці 
тварини були примусово вбиті, при розтині зареєстровані такі патологоанатомічні зміни: гепатит, холецистит, спленіт, геморагічний 
ентерит. З селезінки, печінки та трубчастої кістки в усіх убитих тварин було ізольовано культуру Staphylococcus aureus І, у однієї – 
також культури  Staphylococcus epidermidis S та Staphylococcus intermedius C. 
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  Рис. 3 Протективні властивості полівалентного анатоксину з культур Staphylococcus aureus І, Staphylococcus epidermidis S та 
Staphylococcus intermedius C

Таким чином, застосування моновалентного стафілококового анатоксину (з культури Staphylococcus aureus І) забезпечує захист 
100 % лабораторних тварин (білих мишей) від загибелі та 95 % від зараження гомогенною культурою стафілококу. Застосування 
бівалентного анатоксину (з культур Staphylococcus aureus І та Staphylococcus epidermidis S) забезпечує захист 100 % лабораторних 
тварин від загибелі та 90 % від зараження відповідними культурами стафілококів. Полівалентний анатоксин (з культур Staphylo-
coccus aureus І, Staphylococcus epidermidis S та Staphylococcus intermedius C) забезпечує захист 100 % лабораторних тварин від 
загибелі та 85 % від зараження відповідними культурами стафілококів.

Висновки. Встановлено, що стафілококові анатоксини, виготовлені за оригінальною авторською методикою, проявляють високі 
протективні властивості.  

Зокрема, моновалентний стафілококовий анатоксин, виготовлений із штаму Staphylococcus aureus І, захищає 100 % дослідних 
тварин від загибелі та 95 % - від зараження гомологічною культурою стафілококу.

Застосування за аналогічною схемою бі- та полівалентного стафілококових анатоксинів захищає 100 % інфікованих мишей від 
загибелі,  а також 85 та 90 % - від інфікування культурами Staphylococcus aureus І, Staphylococcus epidermidis S та Staphylococcus 
intermedius C. 

Перспективи подальших досліджень. З метою створення ефективних препаратів для лікування стафілококозів дрібних до-
машніх тварин необхідно провести дослідження експериментальних серій стафілококових анатоксинів у виробничих умовах. 
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STUDY OF PROTECTIVE PROPERTIES OF STAPHYLOCOCCUS ANATOXINS IN EXPERIMENTS 
ON WHITE MICE

Keleberda N.I., Obuhovskiy Yu.M., Obuhovskaya O.V.
National Scientifi c Centre «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine», Kharkiv

In experiments on white mice there have been examined the protective properties of mono-and polyvalent Staphylococcus anatoxins. It has been 
established that twofold using of anatoxins, prepared from the museum cultures Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Staphyloco
ccus intermedius protects 100 % of infected animals from death and from 85 to 95 % of heads from contamination by the respective Staphylococcus 
cultures.




