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THE CHARACTER OF IMMUNE CHANGES in OFTEN ILL CHILDREN AFTER VACCINATION AGAINST MEASLES
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Production of measles antibodies and indicators of immune system at often ill children and incidentally ill children after the second vaccination at 6-year 

age was studied. It is established that a large number of immunocompromising children have considerably smaller specifi c antibody level, than healthy 
children. Violation of formation of intense immunity to measles at often ill children correlates with an imbalance of a citokine profi le and with ineffi cient 
functioning of a fagocyte link of immunity.
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ІМУНОСТИМУЛЮЮЧА ДІЯ ЕКСТРАКТУ ЛІМФОЇДНОГО ПТАХІВ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ 
Грінченко Д.М.

Харківська державна зооветеринарна академія, м Харків

У зв’язку з погіршенням загальної епізоотологічної ситуації відмічено значне зниження імунного статусу поголів’я, особливо 
у молодняка [2, 4, 7, 8].

За наявності широко розповсюдженних імунодефіцитів стає проблема про підвищення імунного статусу шляхом імуностимуля-
ції імунокомпетентної системи тварин.

У зв’язку з цим значну увагу привертають імуностимулюючі препарати, насамперед природні імуностимулятори [1, 3, 9, 10, 11].
Нами було виготовлено і запатентовано імуностимулюючий препарат з лімфоїдної тканини птахів, а саме з тимусу, бурси Фаб-

риціуса та селезінки, під назвою «Екстракт лімфоїдний птахів-реконвалесцентів» (ЕЛПР) [5, 6].
Ефективність вакцинації залежить від рівня імунної відповіді при щепленні, яка пов’язана із станом імунної системи, з її віковою 

зрілістю, можливої наявності вікових імунодефіцитів.
Мета роботи. Провести порівняльні дослідження імунної відповіді у щеплених курчат різного віку при застосуванні імуности-

мулятора ЕЛПР.
Матеріали та методи. Дослідження імуностимулюючої дії ЕЛПР при щепленні проти ньюкаслської хвороби у птиці різного віку проводи-

лося на 28 курчатах породи леггорн. Було сформовано чотири групи за принципом аналогів. Першій та другій групам проводили щеплення 
у 15-добовому віці вакциною зі штаму Ла-Сота інтраназально, згідно з настановою щодо застосування, а курчатам третьої та четвертої груп – 
у 25-добовому віці.

Для визначення імуностимулюючої дії препарату у першій та третій групах разом із щепленням випоювали ЕЛПР у дозі 0,5 см3 на голову. Друга 
та четверта групи були контрольними для своїх вікових груп. Забій проводили на 14-у добу після щеплення.

Для визначення імунних показників було застосовано реакцію затримки гемаглютинації (РЗГА). Рівень IgG, IgM та IgА визначали за методом 
Манчіні. Імуноморфологічними дослідженнями визначали індекси лімфоїдних органів та інші показники.

Результати дослідження. Одержані результати свідчать про імуностимулюючий ефект застосування ЕЛПР при дослідженні 
курчат обох вікових груп, причому найбільший рівень стимуляції було отримано у групі курчат старшого віку. За показниками гумо-
рального імунітету: рівень накопичення антигемаглютинінів та імуноглобулінів класів IgG, IgА та IgМ були вищими у курчат старшої 
групи.

Титри антигемаглютинінів в РЗГА були більші у 3-й групі курчат, які були щеплені на 25 добу, у котрих відбирали кров на 14 добу 
після вакцинації – 7,1±0,23 log2, у порівнянні з контролем – 6,4±0,02 log2. Цей показник варіював і був вищим у всіх піддослідних 
курчат у порівнянні з контрольними групами курчат.

Результати у 3-й та 4-й групах курчат, які були щепленні у 25-добовому віці, відрізнялись від попередніх двох груп, але незначно. 
У піддослідній 1-й групі антигемаглютиніни накопичилися у титрі 6,8±0,23 log2 і перевищили цей показник у контрольній 2-й групі, 
де титр антитіл досягав 6,2±0.01 log2.

Одержані дані серологічних досліджень свідчать про позитивний вплив імуностимулятора, завдяки якому у піддослідних 1-й та 
3-й групах титри були вищими порівняльно із контролем на 0,6 log2 у першій групі та на 0,7 log2 у третій групі. 

Кращі результати було отримано у курчат 25-добового віку. У цих курчат при щепленні із застосуванням імуностимулятора 
у РЗГА перевищували такі показники у 1-й групі на 0,7 log2. Різниця свідчить про більшу реактивність імунокомпетентної системи 
у курчат старших за віком. Крім визначення титрів антигемаглютинінів, результати дії імуностимулятора оцінювали за показниками 
накопичення імуноглобулінів класів IgG, IgM, та IgА. 
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Кількість IgG при щепленні та імуностимуляції ЕЛПР становила 6,01± 0,023 мг/см3, що перевищувало цей показник у контроль-
ній групі, де він дорівнював 5,73±0,01 мг/см3. Це дані, одержані при щепленні курчат у 15-добовому віці. А в групах, оброблених 
у 25-добовому віці, ці показники були незначно вищими та дорівнювали 6,54±0,023 мг/см3 та 5,74±0,024 мг/см3, відповідно

Рівень імуноглобулінів IgM та IgA у курчат 15-добового віку щеплення був вище при одночасному застосуванню вакцини та 
імуностимулятора. Він дорівнював відповідно 1,50±0,08 мг/см3 та 0,66±0,006 мг/см3 і був вищим, ніж при щепленні без імуностиму-
лятора (відповідно 1,42±0,008 мг/см3 та 0,62±0,008 мг/см3).

При порівнянні одержаних результатів за цими класами імуноглобулінів на курчатах старших за віком відмічено більш високий рі-
вень. При одночасовому щепленні та імуностимуляції рівень Ig M та Ig A складали відповідно 1,52±0,009 мг/см3 та 0,69±0,006 мг/см3.
Це перевищувало показники у курчат, яких лише вакцинували без імуностимуляції. Показники у цій групі дорівнювали відповідно 
1,44±0,006 мг/см3 та 0,65±0,007 мг/см3.

У цілому за даними 3-ї та 4-ої груп відмічено, що показники були вищими, ніж у курчат молодшого віку, яких обробляли 
у 15-добовому віці. Хоча різниця між показниками різних вікових груп невелика, але статистично достовірна. 

Таким чином, за результатами серологічних, біохімічних досліджень можна зробити висновок, що застосування імуностимуля-
тора ЕЛПР краще для тих курчат, розвиток імунних органів яких досягав більшої функціональної завершеності. Але, при цьому 
потрібно враховувати епізоотичну ситуацію та доцільність залишати курчат не щепленими проти загрозливої інфекції. 

Висновки. 1. Одержаний імуностимулятор ЕЛПР значно підвищує імунну відповідь при одночасному застосуванні із щеплен-
ням проти ньюкаслської хвороби.

2. За показниками серологічних і біохімічних досліджень більш ефективним було застосування імуностимулятора курчатам 
старшим за віком.
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IMMUNOSTIMULATING ACTIONS OF THE LYMPHOID EXTRACT OF BIRDS RECONVALESCENTS
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Effi ciency of application of immunostimulator ELPR was studied in the chickens of different age at simultaneous application with a vaccination against 

Newcastle disease. By the results of serological and biochemical researches the most effective was application of immunostimulator to the senior 
chickens.
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ВПЛИВ ОДНОЧАСНОГО ЩЕПЛЕННЯ СВИНЕЙ ПРОТИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ ТА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ 
НА СТАН НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ 
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Успішне ведення свинарства в Україні залежить від епізоотичного благополуччя господарств щодо фузобактеріозу та асоційова-
них із ним інфекцій. В етіології фузобактеріозу важливу роль відіграє асоціативна патогенна мікрофлора, зокрема, сальмонели. Пато-
генетичний синергізм між F. пecrophorum і аеробними патогенами обумовлюється тим, що у процесі їх життєдіяльності поглинається 
кисень, завдяки чому створюються сприятливі умови для розвитку збудника фузобактеріозу. Метаболіти F. пecrophorum, особливо, 
лейкотоксин, супресивно впливають на нейтрофільний фагоцитоз, чим захищають аеробних збудників від руйнування [1-3].

Механізм взаємовідносин збудника фузобактеріозу із різними видами мікроорганізмів, зокрема, в асоціації із сальмонелами, які 
виділяють найчастіше при бактеріологічних дослідженнях біоматеріалу на фузобактеріоз, та їх вплив на організм, обумовлюють 
необхідність створення асоційованих вакцин, здатних забезпечувати несприйнятливість організму одночасно до кількох захворю-
вань [4, 5].

Тому, актуальною проблемою сьогодення є удосконалення існуючих та розробка нових засобів специфічної профілактики ін-
фекційних захворювань, особливо тих, які мають асоціативний перебіг. Перевага асоційованих вакцинних препаратів полягає у 
створенні за короткий термін несприйнятливості організму тварин одночасно до кількох захворювань.




