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ВМІСТ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТЕЛЯТ ЗА ПРОВЕДЕННЯ 

СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПНЕВМОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ 

У статті наведені результати досліджень показників гуморального імунітету крові телят за проведення специфіч-

ної профілактики пневмококової інфекції з використанням інактивованої вакцини проти стрептококових та стафілоко-

кових інфекцій; аутовакцини, виготовленої з місцевого штаму збудника Streptococcus pneumoniaе. Встановлено, що 

інактивована вакцина викликає підвищення рівня IgА на 45-й і 60-й день, IgМ на 21-й і 45-й день, IgG на 14-й і 21-й 

день після вакцинації; аутовакцина зі штаму Streptococcus pneumoniae підвищує рівень IgА, IgМ і IgG з 21-го дня вак-

цинації; аутовакцина з імуностимулюючим препаратом  Селефер вірогідно підвищує рівень досліджуваних імуногло-

булінів на 60-й день після вакцинації. 
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Постановка проблеми. Збереження здоров’я молодняку сільськогосподарських тварин є од-

нією з найактуальніших проблем тваринництва України. У господарствах України в перші 8 ти-

жнів життя гине до 15 % телят 1. Це зумовлено низьким рівнем їх резистентності внаслідок не-

достатньої та неповноцінної годівлі, незадовільних умов утримання корів у період тільності, що 

призводить до порушення ембріонального розвитку, зниження вмісту імунокомпетентних клітин 

та імуноглобулінів [2]. 

Особливу небезпеку становлять захворювання телят на пневмококову септицемію. Пневмококи 

часто виявляються на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів як епіфітна мікрофлора, а за 

зниження резистентності організму телят вони спричинюють захворювання [3]. Окрім того, збудни-

ків часто заносять в господарство із закупкою тварин із неблагополучного господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль імунної системи полягає, у першу чергу, у 

видаленні з організму екзо- та ендогенних антигенів. Одним із механізмів виведення антигену з 

організму є утворення імунного комплексу, який відображає гуморальну імунну відповідь на ро-

звиток інфекції і значною мірою визначає напруженість антигенного навантаження на імунну 

систему [4]. 

Знижений гуморальний імунітет призводить до збільшення частоти пневмококових інфекцій [5]. 

У значної частини тварин присутні антитіла до компонентів пневмокока, які беруть участь в не-

специфічному захисті організму від пневмококової інфекції [6]. Однак у здорових тварин IgG-

антитіл до більшості типоспецифічних антигенів, як правило, немає. Вони з'являються в резуль-

таті носійства хвороби або вакцинації. Вакцинація – це єдиний спосіб істотно вплинути на захво-

рюваність пневмококовою інфекцією. Підвищення рівня антибіотикорезистентності особливо 

підкреслює важливість імунопрофілактики. 

Використання класичних схем профілактики інфекційних хвороб тварин на фоні імунодефі-

цитних станів організму не дає позитивного результату. Так, вакцинація телят на фоні порушення 

обмінних процесів організму та пригнічення імунної системи призводить до значного зниження 

ефективності вакцин [7]. 

У свою чергу відомо, що селен покращує здатність лімфоцитів відповідати на стимуляцію ан-

тигеном, зокрема при цьому підвищує їх проліферацію та диференціацію [8]. 

Саме в період тільності корів, з погляду нормалізації та стабілізації метаболічних процесів, з 

метою підвищення імунного статусу організму, велику увагу слід приділяти застосуванню мікро-

елементів та вітамінів, які як окремо, так і в поєднанні здатні проявляти антиоксидантні та імуно-

стимулюючі властивості [9]. В цьому розумінні велику роль приділяють селену, особливо його 

органічним сполукам. Селен входить до складу багатьох білків, ферментів та діє у вигляді віль-

ного іону. Він здійснює стабілізацію фізико-хімічної структури плазматичних мембран клітин, 

забезпечує антиоксидантний захист [10].  
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Застосування імуностимулюючих препаратів у разі вакцинації тварин підвищує напруженість 

специфічного імунітету до збудників інфекційних захворювань [11]. 

Мета досліджень – провести дослідження показників гуморального імунітету крові телят у 

процесі застосування аутовакцини зі штаму Streptococcus pneumoniae за профілактики пневмоко-

кової інфекції. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили у приватній агрофірмі «Білий 

Стік» Сокальського району Львівської області. Для досліду за принципом аналогів було підібра-

но 16 телят двомісячного віку української чорно-рябої породи, з яких сформовано 4 групи (1 кон-

трольна і 3 дослідні). Тваринам першої дослідної групи вводили інактивовану вакцину проти 

стрептококових та стафілококових інфекцій виробництва ТОВ "НДП "Ветеринарна медицина" 

м. Харків. Тваринам другої дослідної групи вводили аутовакцину, виготовлену з місцевого шта-

му збудника Streptococcus pneumoniae із прополісом в ролі ад’юванта. Тваринам третьої дослід-

ної групи вводили аутовакцину із додаванням імуностимулюючого препарату Селефер, який міс-

тить органічний селен та залізо. Вакцини вводили внутрішньом’язово двічі з інтервалом у 14 днів 

у дозі 3 мл за першого введення та 5 мл за другого. Кров для досліджень брали з яремної вени 

через 7, 14, 21, 45, 60 днів після вакцинації. 

Імуноглобуліни сироватки крові визначали методом радіальної імунодифузії за Manchini [12]. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою комп'ютерної програми 

Excel за методикою Хогг і Крейга [13], коефіцієнт вірогідності визначали за Ст’юдентом [14]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Проведеними дослідженнями встановлено 

(табл. 1), що у телят 1-ї дослідної групи, вакцинованих інактивованою вакциною проти стрепто-

кокових та стафілококових інфекцій, рівень Ig А вірогідно підвищується на 45-й і 60-й день після 

вакцинації – з 1,65 до 1,92 і 1,90 г/л відповідно. Спостерігається підвищення рівня Ig М, почина-

ючи з 14-го дня після вакцинації – з 0,90 до 1,04 г/л на 45-й день після вакцинації. Рівень Ig G до-

сягає найвищого показника на 14 день після вакцинації – з 13,82 до 14,42 г/л. 

 
Таблиця 1 – Показники гуморального імунітету у процесі застосування інактивованої вакцини проти стрептоко-

кових та стафілококових інфекцій, (M±m; n=4) 

Показники 

Одиниці 

вимі 

ру 

Контрольна 

група 

1 дослідна група 

Після вакцинації 

на 7-й день на 14-й день на 21-й день на 45-й день на 60-й день 

Ig A г/л 1,65±0,01 *1,72±0,02 1,69±0,02 1,65±0,03 ***1,92±0,02 ***1,90±0,04 

Ig M г/л 0,90±0,01 0,90±0,01 0,93±0,05 *0,96±0,02 ***1,04±0,01 0,94±0,06 

Ig G г/л 13,82±0,11 14,05±0,02 *14,42±0,19 14,42±0,48 11,87±1,29 12,31±0,75 

Примітка: в цій і наступних таблицях вірогідність різниць із тваринами контрольної групи: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; 

*** – Р < 0,001. 

 

У телят 2-ї дослідної групи (табл. 2), вакцинованих аутовакциною, виготовленою з місцевого 

штаму Streptococcus pneumoniae, рівень Ig А вірогідно підвищується протягом всього періоду дослі-

джень – з 1,65 до 1,92 г/л на 45 і 60-й день після вакцинації. Відмічено підвищення рівня Ig М – з 0,90 

до 1,26 г/л на 45-й день після вакцинації. Рівень Ig G підвищується, досягаючи максимальних змін на 

21-й, 45-й і 60-й день після вакцинації – 14,72; 16,59 і 17,74 г/л порівняно з контрольною групою. 

 
Таблиця 2 – Показники гуморального імунітету у процесі застосування аутовакцини і штаму Streptococcus 

pneumoniaе, (M±m; n=4) 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Контрольна 

група 

2 дослідна група 

Після вакцинації 

на 7-й день на 14-й день на 21-й день на 45-й день на 60-й день 

Ig A г/л 1,65±0,01 *1,70±0,01 1,69±0,03 ***1,76±0,01 **1,92±0,05 ***1,92±0,01 

Ig M г/л 0,90±0,01 1,07±0,18 0,94±0,02 0,93±0,03 1,26±0,26 1,23±0,16 

Ig G г/л 13,82±0,11 13,73±0,12 13,94±0,13 **14,72±0,17 16,59±2,78 ***17,74±0,49 
 

Рівень Ig G у телят 3-ї дослідної групи (табл. 3), вакцинованих інактивованою вакциною з 

імуностимулюючим препаратом Селефер, підвищується протягом всього періоду досліджень з 

13,82 до 18,35 г/л, досягаючи вірогідних змін на 45 і 60-й день після вакцинації. 
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Таблиця 3 – Показники гуморального імунітету у процесі застосування аутовакцини з імуностимулюючим пре-

паратом Селефер, (M±m; n=4) 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Контрольна 

група 

3 дослідна група 

Після вакцинації 

на 7-й день на 14-й день на 21-й день на 45-й день на 60-й день 

Ig A г/л 1,65±0,01 1,67±0,02 1,66±0,03 1,77±0,07 ***1,92±0,03 ***1,94±0,02 

Ig M г/л 0,90±0,01 0,91±0,03 0,91±0,01 0,92±0,02 1,17±0,17 **1,03±0,03 

Ig G г/л 13,82±0,11 14,36±0,28 13,88±0,20 17,82±3,27 *16,74±1,01 ***18,35±0,62 
 

Також на 60-й день після вакцинації відмічено вірогідне підвищення рівня Ig А – з 1,65 до 
1,94 г/л і Ig M – з 0,90 до 1,03 г/л. 

Отже, одержані результати досліджень свідчать, що інактивована вакцина проти стрептококових 

та стафілококових інфекцій викликає підвищення рівня досліджуваних імуноглобулінів у різні періо-

ди після вакцинації, так Ig А на 45-й і 60-й день, Ig М на 21-й і 45-й день, Ig G на 14-й і 21-й день. 
У телят, вакцинованих аутовакциною зі штаму Streptococcus pneumoniae, рівень Ig А, Ig М і Ig 

G підвищується з 21 до 60-го дня після вакцинації. Аутовакцина з імуностимулюючим препара-
том Селефер вірогідно підвищує рівень всіх досліджуваних імуноглобулінів на 60-й день після 
вакцинації. 

Висновки. 1. Інактивована вакцина проти стрептококових та стафілококових інфекцій викли-
кає підвищення рівня IgА на 45-й і 60-й день, IgМ на 21-й і 45-й день, Ig G на 14-й і 21-й день пі-
сля вакцинації. 

2. Аутовакцина зі штаму Streptococcus pneumoniae підвищує рівень IgА, IgМ і IgG з 21-го дня 
вакцинації. 

3. Аутовакцина з імуностимулюючим препаратом Селефер вірогідно підвищує рівень всіх до-
сліджуваних імуноглобулінів на 60-й день після вакцинації.  
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Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови телят при проведении специфической профилактики 

пневмококковой инфекции 

Ю.Г. Сторчак  
В статье приведены результаты исследований показателей гуморального иммунитета в крови телят при проведе-

нии специфической профилактики пневмококковой инфекции с использованием инактивированной вакцины против 

стрептококковых и стафилококковых инфекций, аутовакцины, изготовленной из местного штамма возбудителя. Уста-

новлено, что инактивированная вакцина способствует повышению уровня IgА на 45-й и 60-й день, IgМ на 21-й и 45-й 

день, IgG на 14-й и 21-й день после вакцинации; аутовакцина из штамма Streptococcus pneumoniae повышает уровень 

IgА, IgМ і IgG с 21-го дня вакцинации; аутовакцина с иммуностимулирующим препаратом Селефер достоверно повы-

шает уровень исследуемых иммуноглобулинов на 60-й день после вакцинации. 

Ключевые слова: пневмококковая инфекция, телята, иммунореактивность, кровь, сыворотка, вакцинация, имму-

ноглобулины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


