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У птахівництві найбільш зручною є гуртова хіміопрофілактика паразитозів. Основними вимогами, які ставляться до хіміопре-
паратів є їх ефективність та безпечність. Крім того, вони повинні бути дешевими, зручними у призначенні, простими для викорис-
тання. Відомо і доведено, що тривале застосування одних і тих препаратів призводить до зниження їх ефективності, тому галузь 
птахівництва, як ніяка інша, потребує постійних пошуків та розробок нових хіміотерапевтичних препаратів.
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Токсоплазмоз – поширена в різних регіонах земної кулі інвазійна хвороба. Збудник Toxoplasma gondii зареєстрований більш ніж 
у 40 видів тварин [3, 5, 11].

За даними багатьох вчених наноаквахелати металів, особливо Аргентуму та Купруму володіють лікувальними властивостями 
[4, 6, 8, 9, 10].

Хелатування наночасток молекулами води дозволяє аквахелату легко проникати через мембрани клітин, а наночастинці вза-
ємодіяти з клітинними органелами. Це створює умови для проявлення високого біологічного стимулу в зв’язку з реалізацією кор-
пускулярної, хвильвої та квантової активності наночасток. Останні чітко впливають на перебіг біохімічних реакцій (метаболічно 
стимулювальний ефект Борисевича-Каплуненка-Косінова). Концентрація наноаквахелатів Аргентуму при лікуванні хворих на ток-
соплазмоз собак становила 200 мг/л, Цинку – 700 мг/л, а Купруму – 500 мг/л [1, 2]. 

Безпечність застосування наноаквахелатів металів зумовлена наступними факторами: вони використовуються в дуже низьких 
дозах, а також справляють на організм тварин виражений стимулюючий ефект у діапазонах основних клінічних характеристик [7].

Матеріали та методи досліджень. Досліди проводили на козах різного віку та статі у приватному господарстві «Золота коза» Новоар-
хангельського району Кіровоградської області. Для виявлення антитіл до збудника Toxoplasma gondii сироватки крові тварин досліджували з 
використанням набору реагентів «ВектоТоксо-антитіла» (виробник – ЗАТ «Вектор-бест», Новосибірськ, Російська Федерація) згідно настанови 
виробника. У попередніх наших дослідженнях було підтверджено ефективність та високу чутливість даної тест- системи при порівнянні її з на-
бором реагентів для визначення токсоплазменних антитіл методом імуноферментного аналізу «ТоксоплаСтрип» (виробник – ТОВ «НІАРМЕДІК 
ПЛЮС», Російська Федерація) та набором реагентів для серологічних досліджень щодо виявлення Toxoplasma gondii (виробник – «MEDICAGO», 
Швеція) на контрольній панелі сироваток крові від різних видів тварин. 

Морфологічні та біохімічні показники крові кіз визначали у двох групах тварин по 5 голів в кожній, відібраних за принципом аналогів.
Вплив Германію, наноаквахелатів Аргентуму, Купруму та Магнезіуму на рівень антитіл у сироватці крові кіз до збудника T. gondii проводили у 

період з квітня по травень 2012 року. З цією метою теж відібрали за принципом аналогів дві групи тварин у віці від 3 до 5 років, у кожній по п’ять 
голів. Контрольній групі тварин задавали звичайну воду. Дослідній групі застосовували Германій по 0,2 мг на одну тварину 1 раз на добу протягом 
14 діб, наноаквахелати Аргентуму і Купруму по 0,1 мг на тварину 1 раз на добу – 7 діб та Магнезіуму по 5 г/л на тварину 1 раз на добу – 14 діб.

Результати досліджень. Встановлено значну ураженість кіз збудником T. gondii за результатами імуноферментного аналізу 
сироваток крові тварин. Так, із 76 досліджених кіз позитивно прореагували на наявність антитіл до збудника токсоплазмозу 33 
(43,42 %), сумнівно – 2 тварини (2,63 %). При цьому серед тварин, що прореагували позитивно у 24 (72,7 %) рівень антитіл стано-
вив більше 3 одиниць оптичної густини, у 7 (21,2 %) від 1 до 2, а у 2 (6,1 %) від 0,6 до 1.

У кіз дослідної групи з рівнем оптичної густини вище 3 одиниць при виявленні антитіл до збудника токсоплазмозу, що наближа-
лись до показника сильнопозитивного контрольного зразка тест-системи (3,201 одиниць ОГ), відбирали проби крові для подаль-
шого дослідження морфологічних і біохімічних показників за даної інвазії. У тварин контрольної групи рівень антитіл наближався 
до негативного показника тест-системи (у середньому 0,27 одиниць ОГ).

У ході досліджень в дослідній групі тварин було встановлено зниження вмісту гемоглобіну на 4 г/л, кількості сегметоядерних 
нейтрофілів на 2 % та підвищення кількості еозинофілів та моноцитів на 0,65 і 2,6 % відповідно, порівняно з межами фізіологічної 
норми. В обох групах тварин у незначній кількості були виявлені паличкоядерні нейтрофіли.  

За результатами біохімічних досліджень у дослідній групі тварин було зареєстровано достовірне підвищення рівня глюкози на 
1,76 ммоль/л та загального білірубіну майже на 1 мкмоль/л і зниження активності аланінамінотрансферази на 4,54 Од/л порівняно 
з межами фізіологічної норми для даного виду тварин (табл. 1). При цьому дані показники у тварин контрольної групи знаходились 
у межах фізіологічної норми.



Ðîçä³ë 7. Ïàðàçèòîëîã³ÿ

377

Таблиця 1 – Біохімічні показники крові кіз за різного рівня антитіл до збудника T. gondii (Мm, n=10)

Показники Групи тварин
контрольна дослідна

Глюкоза, ммоль/л 3,82±0,82 5,96±0,26*
Сечовина, ммоль/л 4,82±0,77 8,58±1,19*
Креатинін, мкмоль/л 67,5±5,41 69,72±4,3
Білірубін загальний, мкмоль/л 2,49±0,98 5,16±0,43*
Білірубін прямий, мкмоль/л 1,11±0,32 1,41±0,19
Заг. протеїн, г/л 88,98±6,89 66,14±4,07*
Лужна фосфатаза, Од/л 69,68±16,02 131,27±54,06
Амілаза, Од/л 70,8±7,12 36,16±5,34**
АсАТ, Од/л 90,12±13,32 88,4±15,16
АлАТ, Од/л 15,5±1,38 10,76±0,67*
Коефіцієнт Де Рітіса (АсАТ/АлАТ) 5,81:1 8,22:1
Примітка: * – p<0,05 порівняно з контрольною групою тварин, ** – p<0,01 порівняно з контрольною групою тварин

З метою випробування ефективності застосування лікарських засобів до проведення досліджень та на двадцять восьму добу 
від кіз відбирали проби крові та контролювали рівень антитіл до збудника T. gondii у її сироватці (табл. 2). 

Таблиця 2 – Рівень антитіл до T. gondii у сироватці крові кіз до та через 28 діб після застосування лікарських засобів 
(M±m, n=10)

Група тварин Рівень антитіл, одиниць ОГ
до застосування лікарських засобів 28-ма доба після застосування лікарських засобів 

Дослідна 3,14±0,14 2,58±0,3*
Контрольна 2,2±0,83 3,12±0,01

Примітка: *p<0,05, порівняно з контрольною групою тварин

За результатами проведених досліджень було встановлено, що у групі кіз, яким задавали Германій, наноаквахелати Аргентуму, 
Купруму та Магнезіуму рівень антитіл до збудника токсоплазмозу поступово знижувався. Це проявилось у зниженні одиниць оптич-
ної густини з 3,14±0,14 до 2,58±0,3 одиниць ОГ через 28 діб після застосування лікарських засобів. При цьому рівень антитіл у 
контрольній групі тварин зріс на 28 добу досліджень на 0,92 одиниць ОГ у порівнянні з даними до їх проведення, що може свідчити 
про імовірність потрапляння збудника до організму дослідних тварин.

Висновки. Токсоплазмоз – поширена інвазійна хвороба кіз. Ураженість збудником T. gondii кіз сягає 43,42 %. 
За результатами біохімічних досліджень групи тварин з рівнем антитіл до збудника токсоплазмозу вищим за 3 одиниці ОГ було 

зареєстровано підвищення рівня глюкози на 1,76 ммоль/л та загального білірубіну – на 0,86 мкмоль/л. У той же час відбулося зни-
ження активності аланінамінотрансферази на 4,54 Од/л порівняно з межами фізіологічної норми для даного виду тварин. 

Після застосування у дослідній групі кіз Германію, наноаквахелатів Аргентуму, Купруму та Магнезіуму рівень антитіл до збудни-
ка T. gondii на 28-му добу досліджень знизився з 3,14±0,14 до 2,58±0,3 одиниць ОГ. 

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати свідчать про необхідність подальшого вивчення поширення дано-
го збудника серед кіз та інших видів тварин.
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There has been determined the preading, peculiarities of morphological and biochemical indices of blood, and also the effect of some nanoaquachelates 

on the body of goats, blood serum of which positively respond on the presence of antibodies to unicellular parasites Toxoplasma gondii. 


