
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 4 • 2013 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 88

УДК 619:636.09:616.98:636.5 
© 2013 

Обуховська О. В., Руденко О. П., кандидати ветеринарних наук,  
Матюша Л. В., молодший науковий співробітник,  

Попова О. М., ветеринарний лікар 
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 

БІЛКОВІ ФРАКЦІЇ СИРОВАТКИ КРОВІ У КУРЕЙ,  
ЩЕПЛЕНИХ ІНАКТИВОВАНИМИ ВАКЦИНАМИ  

ПРОТИ РЕСПІРАТОРНОГО МІКОПЛАЗМОЗУ ПТИЦІ 
Рецензент – кандидат ветеринарних наук К. В. Глєбова 

Доведено, що дворазове внутрішньом’язеве введення 
інактивованих вакцин проти респіраторного мікоплаз-
мозу птиці сприяє підвищенню рівня альбумінів і  
γ-глобулінів у сироватці крові курей, що свідчить про 
активізацію імунної системи організму. Застосування 
вакцини на основі інактивованого бактерину підвищує 
рівень альбумінів на 47,0 % та γ-глобулінів на 91,9 % на 
21-шу добу після другого введення препарату.  Застосу-
вання за аналогічною схемою субодиничної вакцини на 
основі дезінтегрованої бакмаси підвищує рівень альбумі-
нів на 39,6 % та γ-глобулінів на 84,2 %  відповідно. 
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Постановка проблеми. Розробка вітчизняних 
вакцинних препаратів для профілактики респіра-
торного мікоплазмозу птиці – актуальний напрям 
наукової роботи. Одним із найважливіших показ-
ників дії вакцин на організм птиці є зміна рівня 
білкових фракцій крові в певні періоди після іму-
нізації. Достовірне збільшення рівня альбумінів і 
γ-глобулінів свідчить про активізацію імунної 
системи й підтверджує ефективність вакцинного 
препарату. Тому визначення цих показників, по-
ряд із рівнем захисних антитіл та визначенням 
проективного захисту в процесі прямого зара-
ження імунізованої птиці, вважають необхідним 
етапом вивчення дії нових вакцин [1, 2]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Ефективність і доцільність застосування вакци-
нації для профілактики респіраторного мікопла-
змозу птиці не підлягає сумніву [5–7, 9]. Дове-
дено, що економічні витрати на вакцинацію є 
незначними у порівнянні зі збитками, що їх 
спричиняє спалах захворювання [8]. Інактивовані 
вакцини широко застосовуються та вважаються 
більш безпечними й ефективними, ніж живі [4, 
10–12]. Нами було виготовлено дві серії інакти-
вованих вакцин проти респіраторного мікоплаз-
мозу птиці та проведені досліди щодо вивчення 
ефективності їх застосування в дослідах на ку-
рях. Доведено, що вони забезпечують захист 

100 % птиці від клінічних проявів захворювання 
та 95 %  птиці – від зараження штамом-пробій-
ником [3]. 
Мета і завдання. Метою роботи було визна-

чення характеру впливу двох інактивованих вак-
цин проти респіраторного мікоплазмозу на орга-
нізм птиці та порівняльний аналіз ефективності 
їх застосування.  
Для досягнення цієї мети було визначено  

завдання: вивчити динаміку зміни рівня альбу-
мінів та γ-глобулінів у сироватці крові курей пі-
сля дворазового внутрішньом’язевого введення 
вакцин у порівнянні з аналогічними показника-
ми у невакцинованої птиці.  
Матеріали і методи. Експериментальні серії 

інактивованих вакцин проти респіраторного мі-
коплазмозу птиці були виготовлені за двома різ-
ними методиками. У першій серії в якості анти-
генної основи застосовували інактивований бак-
терин виробничого штаму Mycoplasma gallisepti-
cum S6 (ВБ). У другій серії в якості антигенної 
основи застосовували дезінтегровану бактерійну 
масу клітин виробничого штаму Mycoplasma gal-
lisepticum S6 (ВC). До стандартизованих інакти-
вованих антигенних основ додавали ад’ювант із 
розрахунку: 30 % антигенної основи (3х107 
КУО) та 70 % ад’юванту (Mantanide ISA 70 VG). 
Виготовлені вакцини перевіряли на стерильність 
(за ДСТУ 4483) і нешкідливість (за ДСТУ 46.024). 
Досліди були проведені на 3-х групах курей.  
Перша дослідна група (n=30) була імунізована 
внутрішньом’язево дворазово (в віці 30 та 60 
діб) інактивованою вакциною проти респіратор-
ного мікоплазмозу птиці на основі бактерину 
(ВБ). Другу дослідну групу (n=30) імунізували 
внутрішньом’язево дворазово (в віці 30 та 60 
діб) інактивованою  субодиничною вакциною на 
основі дезінтегрованої бакмаси штаму Mycoplasma 
gallisepticum S6 (ВС). 
Контрольна група (n=30) імунізації не підда-

валась. 
Від птиці всіх груп відбирали проби крові за 
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добу до вакцинації, а також на 7-му і 14-ту добу 
після першого введення вакцин та на 7-му, 14-ту 
і 21-шу добу після другого введення.  
В сироватці крові визначали рівень альбумінів 

за реакцією з бромкрезоловим зеленим та  
γ-глобулінів турбодиметричним методом. 
Усі результати обраховували статистично  

(програма SPASS Statistics 17.0). 
 

Результати досліджень. Аналіз результатів 
вивчення зміни значень білкових фракцій крові в 
сироватці крові курей дослідних груп показав, 
що введення обох вакцинних препаратів сприяло 
значному підвищенню рівня альбумінів і  
γ-глобулінів. Слід зауважити, що значення цих 
показників і терміни виявлених змін були дещо 
різними для обох дослідних груп. Ці зміни відо-
бражено на рис. 1, 2. 

 
1 – до введення вакцин; 2 – 7-ма доба після першого введення; 3 – 14-та доба після першого  
введення; 4 – 7-ма доба після другого введення; 5 – 14-та доба після другого введення;  

6 – 21-ша доба після другого введення 

Рис. 1. Динаміка зміни рівня альбумінів у сироватці крові курей дослідних і контрольної груп 

 
1 – до введення вакцин; 2 – 7-ма доба після першого введення; 3 – 14-та доба після першого введення; 

4 – 7-ма доба після другого введення; 5 – 14-та доба після другого введення;  
6 – 21-ша доба після другого введення 

Рис. 2. Динаміка зміни рівня γ-глобулінів у сироватці крові курей дослідних та контрольної груп 
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Як видно з даних рис. 1, рівень альбумінів у 
сироватці крові курей обох дослідних груп по-
ступово зростав, починаючи з 7-ої доби після 
першого введення вакцин. Так, у групі ВБ ми 
виявляли підвищення цього показника на 14 % у 
порівнянні з контролем на 14-ту добу після пер-
шого введення. На 7-му добу після другого вве-
дення він практично залишався на такому ж рів-
ні (21,97 г/л), але потім поступово зростав і сягав 
свого максимального значення (28,33 г/л) на 21-
шу добу після другого введення препарату, що 
на 47 % перевищувало показник контрольної 
групи. 
У групі ВС спостерігали схожі зміни: рівень 

альбумінів зростав після першого введення вак-
цини (21,85 г/л на 14-ту добу); потім реєстрували 
незначне підвищення його – до 22,29 г/л на 7-у 
добу після другого введення. Надалі виявляли 
підвищення практично на 33 % у порівнянні з 
контролем, максимальний рівень альбумінів у 
цій групі становив 26,97 г/л (21-а доба), що на 
39,6 % вище, ніж у контрольній групі, але на 5 % 
нижче, ніж у групі ВБ.   
З усіх глобулінових фракцій сироватки крові у 

курей найбільш важливими для оцінки інтенсив-
ності імунної відповіді є γ-глобуліни, бо у птиці 
саме до цієї фракції входять IgG, IgA та IgM.  
У сироватці крові курчат дослідних груп було 
відмічено збільшення рівня цих білків після 
першого та другого введень вакцин (рис. 2).  
У групі ВБ після першого введення вакцини 

на 7-му та 14-ту добу їх виявляли в кількості 
7,84 г/л та 9,75 г/л, що на 20,6 % та 50,0 % вище, 

ніж у контролі, а після другого введення – в кі-
лькостях 9,77 г/л на 7-му добу та 12,57 г/л – на 
21-шу добу, що практично вдвічі перевищувало 
аналогічний показник у контрольній групі. 
У групі ВС збільшення рівня цієї фракції біл-

ків було менш інтенсивним: на 7-му та 14-ту до-
бу після першого введення – 7,24 г/л та 9,46 г/л; 
після другого введення від 9,64 г/л на 7-му добу 
до 12,07 г/л – на 21-шу добу, що в незначній мірі 
(на 4 %) було нижче, ніж у групі ВБ.  
Максимальні значення γ-глобулінів у сиро-

ватці крові курей дослідних груп перевищували 
аналог для контрольної групи на 91,9 % (ВБ) та 
84,3 % (ВС) відповідно. 
Висновки: 
1. Дворазове внутрішньом’язеве введення ін-

активованих вакцин проти респіраторного міко-
плазмозу птиці сприяє підвищенню рівня альбу-
мінів та γ-глобулінів у сироватці крові курей, що 
свідчить про активізацію імунної системи орга-
нізму. Однак, за результатами аналізу біохіміч-
них показників сироватки крові курей більш до-
цільним є застосування вакцини на основі інак-
тивованого бактерину. 

2. Застосування вакцини на основі інактиво-
ваного бактерину (ВБ) підвищує рівень альбумі-
нів на 47,0 % і γ-глобулінів на 91,9 % на 21-шу 
добу після другого введення препарату. 

3. Застосування вакцини за тією ж схемою 
субодиничної вакцини на основі дезінтегрованої 
бакмаси (ВС) підвищує рівень альбумінів на 
39,6 % та γ-глобулінів на 84,2 % на 21-шу добу 
після другого введення препарату. 
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