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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

БФ – бурса Фабриціуса  

ВНХ – вірус Ньюкаслської   хвороби  

ЕІД – ембріональна інфекційна доза 

ІЕМ – інфекційний енцефаломієліт 

ІРІ – імунорегуляторний індекс  

ІФА – імуноферментний аналіз 

КМП – «Київмедпрепарат» 

МПА – м'ясо–пептонний агар 

МПБ – м'ясо-пептонний бульйон  

МПВ – метапневмовірус 

МПВІ – метапневмовірусна інфекція 

НІЛВ – низько інтенсивне лазерне випромінювання 

НСТ тест – тест відновлення нітросинього тетразолію  

НХ – Ньюкаслська хвороба 

ПЕГ – поліетиленгліколь 

РЗГА – реакція затримки гемаглютинації 

РНГА – реакція непрямої гемаглютинації  

РУК – розетко-утворюючі комплекси 

ТЦД50 – тканева цитопатогенна доза 

ФКЕ – фібробласти курячих ембріонів 

ФП – відсоток фагоцитуючих клітин по відношенню до загальної кількості 

нейтрофільних лейкоцитів  

ФЧ – фагоцитарне число  

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси  

ЦПЕ – цитопатичний ефект 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів 
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1. АНОТАЦІЯ 

Загальна характеристика роботи Дана робота спрямована на розробку 

ефективних методів імуномодуляції та профілактики Ньюкаслської хвороби (НХ), 

інфекційного енцефаломієліту (ІЕМ) та метапневмовірусної інфекції (МПВІ) 

шляхом стимуляції імунокомпетентних органів, підвищення імунітету та як 

наслідок підвищення виводимості курчат, формування напруженого 

поствакцинального імунітету, за допомогою низькоінтенсивного лазерного 

випромінювання (НІЛВ) та похідних 1,2,4-тріазолу. 

Обсяг роботи 30 сторінок; кількість гістограм – 3; кількість таблиць – 9; 

кількість використаних джерел – 43; кількість додатків – 9. 

Актуальність Інфекційні захворювання птахів є неабиякою проблемою як 

для промислових так і фермерських птахівничих господарств. Найскладнішою 

проблемою є виявлення інфекції на ранніх етапах. Саме тому на меті стояло 

створення і випробування нових альтернативних методів профілактики 

інфекційних захворювань, які будуть доступні не тільки промисловим 

підприємствам. 

Методи лазерної дії можуть бути використані для стимуляції травлення, 

поліпшення обміну речовин, підвищення життєвого тонусу, зменшення або 

ліквідації стресових механізмів у сільськогосподарської птиці [1-5]. 

Мамукаев М.Н. і Тохтіев Т.А. у своїх дослідження говорять про високі 

результати напруженості імунітету щодо вірусної хвороби Ньюкасла та 

життєздатності курчат - бройлерів отримані при використанні методу опромінення 

інкубаційних яєць, зародків що розвиваються на 6,12 і 18 добу та 1-добових 

курчат світлом гелій- неонового лазеру ЛГН-104, газорозрядною лампою ЛНГЕСГ 

-500, ртутно - кварцевою лампою ДРТ -400 і дезінфекції з усіх боків двома 

бактерицидними лампами БУВ -15 і трьома БУВ -30. Відносно контролю 

найбільш високі титри антитіл встановлені на рівні 1:128- 1:512 (70,9%). 
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Напруженість імунітету у 1 та 30 - добових курчат щодо ВНХ після комплексної 

обробки курячих ембріонів є більш ефективним порівняно з використанням 

дослідних джерел світла розрізнено з показниками життєздатності. Підвищення 

показників специфічної резистентності курчат щодо ВНХ при світлолазерних 

втручаннях позитивно корелює з показниками життєздатності курчат у 

постнатальному онтогенезі [6, 7].  

Разом з цим немає єдиної думки про наявність антибактеріальної дії 

низькоінтенсивного лазерного випромінювання [8-10], що обумовлено 

використанням в дослідженнях різних параметрів лазерного випромінювання і 

відсутністю єдиного алгоритму застосування лазера в експерименті і в клініці. 

Потрапляючи в тканину, когерентне світло викликає посилене утворення 

активних форм кисню (за рахунок чого проявляється його антимікробна і 

противірусна дія), що значно прискорює процес відновлення [11].  

В експериментальних дослідженнях встановлено, що під впливом даного 

типу випромінювання спостерігається активізація процесів у лімфоїдній 

тканині [12, 13].  

Активізація факторів неспецифічної і специфічної резистентності 

спостерігається під впливом лазерного випромінювання малої інтенсивності. 

Спостерігають активацію білків системи компліменту, інтерферонів, лізоциму, 

підвищення фагоцитарної активності клітин [13]. Крім цього, виявлена певна дія 

на специфічні імунні реакції, а також антитілоутворюючі клітини, імуноглобуліни, 

особливо класів G і A, T- лімфоцити, їх регуляторні субпопуляції, В-клітини та ін.. 

Встановлено пряму стимулюючу дію НІЛВ на кількість і функцію 

імунокомпетентних клітин [14]. 

У лазерній терапії найчастіше використовують кілька спектральних 

діапазонів: ближній ультрафіолетовий (УФ) - 365 і 405 нм, зелений - 525 нм, 

червоний - 635 нм, інфрачервоний - 890 і 904 нм. Інфрачервоний спектр лазерного 

випромінювання (0,8-0,95 мкм) є універсальним для дії на глибоко залеглі тканини 
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та органи. Лазерне випромінювання з експозицією 20 і 30 с має стимулюючий 

вплив на розвиток як органів, так і курячих ембріонів у цілому. Це визначено 

опроміненням інкубаційних яєць. При цьому довжина лазерного випромінювання 

становила 7-0,97 мкм, частота - 20-2000 Гц, середня потужність - 0,25 Вт, кути 

розбіжності лазерного променю - 10х50
0
 [15]. 

Використання НІЛВ має суттєвий вплив на динаміку зростання,розвитку 

птиці та якість одержуваної від неї продукції. 

Актуальним на даний момент є дослідження ядра 1,2,4-тріазолу, що в 

поєднанні з різними шестичленними гетероциклами, ароматичними та 

аліфатичними замісниками, може призводити до утворення перспективних у 

фармакологічному плані сполук із унікальними властивостями [16-19].  

Багато препаратів, що сьогодні користуються попитом серед практикуючих 

ветеринарних лікарів належать до речовин, що містять сполуки 1,2,4-тріазолу, 

серед яких «Тріфузол» та «Авісcтим». Ці препарати мають широкий спектр 

біологічної дії, що дозволяє використовувати їх як протизапальні, противірусні, 

протимікробні, імуномодулюючі, протипухлинні, анальгетичні та інші 

фармакологічні засоби [20-22].  

Пругло Є. С. ( та ін.) проводили ряд експерементів у одному з яких в групі 

курчат випоювали 1 % розчин Тріфузолу із розрахунку 0,5 мл. На 10 кг. Живої 

маси впродовж 3-х діб поспіль на 7-9 добу життя. Середній титр антитіл до ВНХ 

становив 2 log2 , а агруповий імунітет дорівнював 87,5 % [23]. 

Експерементально доведено, що одночасно з противірусною дією препарати 

тріазолінового ряду сприяють підвищенню титру антитіл після вакцинації проти 

метапневмовірусної інфекції птиці. Найвищий титр антитіл в ІФА реєстрували у 

курчат, яким вводили сполуку РАПК-60 та є на на 2,6 log2  (Р<0,001) вищий ніж у 

контрольній групі, та на 1.6 log2 – птиці, стимульованій сполукою АІ-1 

(Р<0,001) [24]. 
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Їх високі терапевтичні властивості роблять їх структурною основою для 

синтезу нових хіміотерапевтичних речовин противірусного та імуномодолюючого 

застосування . 

Мета – розробити найбільш ефективну схему щеплення курчат проти 

метапневмовірусу та вірусу ньюкаслської хвороби з використанням лазерного 

випромінювання, дослідити імуномодулюючу  та противірусну активність 

похідних тріазолінового ряду щодо ВІЕМ. 

Завдання: 

1. Визначити найбільш ефективний спектр лазеру для підвищення  рівня 

поствакцинального імунітету щодо вірусу ньюкаслської хвороби та 

метапневмовірусу птиці. 

2. Вивчити вплив похідних 1,2,4 – тріазолу на динаміку маси тіла, 

імунокомпетентних органів курчат, гематологічні та імунологічні показники та 

рівень поствакцинального імунітету до вірусу ІЕМ птиці.  

Методика досліджень: 

Робота виконана на кафедрі фізіології та мікробіології Луганського 

національного аграрного університету, м. Харків, кафедрі автоматизованих 

електро-механічних систем Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. П. Василенка, м. Харків, кафедрі неорганічної хімії з 

курсом токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету 

МОЗ України, м. Запоріжжя, Національному науковому центрі «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, Державній 

дослідної станції птахівництва НААН України, с. Бірки, Зміївський район, 

Харківська область упродовж 2017-2018 років. У дослідженнях були використані 

такі методи: зоотехнічні, фізичні, серологічні, гематологічні, вірусологічні 

імунологічні, статистичні, зоотехнічні, фізичні. 

Ключові слова: похідні 1,2,4-тріазолу, низькоінтенсивне лазерне 

випромінювання, вірусні захворювання, курчата. 
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2. ВСТУП 

Однією з сучасних проблем у ветеринарній медицині є вірусні захворювання 

птиці, які є небезпечними тим, що знищують велику кількість особин за короткий 

термін та є основною причиною економічних збитків при її вирощуванні. Також 

інфекційні захворювання в рази знижують несучість курей. Ряд інфекцій здатні 

передаватися тваринам і навіть людині. Одними з поширених інфекційних 

захворювань птиці є вірус ньюкаслської хвороби (ВНХ) та метапневмовірусна 

інфекція (МПВІ). В даний час спостерігається підвищена увага до вивчення 

впливу лазерного випромінювання на організм тварин і птахів. В основі механізму 

впливу на тканини малопотужних лазерів у видимій та інфрачервоній областях 

лежать процеси, що відбуваються на клітинному і молекулярному рівнях. Низько 

інтенсивне лазерне випромінювання (НІЛВ) стимулює метаболічну активність 

клітини [3, 4], має безпосередній вплив на фізіологічний стан організму тварин і 

птиці, від рівня якого залежить ефективність сільськогосподарського 

виробництва [1-5].  

Імпульсне лазерне випромінювання червоного спектру чинить позитивний 

вплив на клітинний і гуморальний імунітет підвищує активність поділу 

імунокомпетентних клітин, сприяє збільшенню числа раніше знижених Т- і В- 

лімфоцитів, відновленню їх функціональної активності [9, 13, 25].  

Слід також зазначити, що лазерне випромінювання впливає на 

морфологічний склад периферичної крові, підсилює проліферацію Т- і В- 

лімфоцитів та інших лейкоцитів, синтез імуноглобулінів [3, 6].   

Дія НІЛВ на живий організм залежить від довжини хвилі, частоти 

опромінення, потужності та експозиції, що може впливати як позитивно, так і 

негативно. Відзначають антиоксидантну, протитромбічну, аналгізуючу та 

імунокорегуючу дію лазерного випромінювання. Крім того, лазерне 

випромінювання прямо чи опосередковано впливає на клітини імунної системи, 
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гормони та процеси обміну в організмі, тим самим не покращуючи не тільки 

функцію судинної, а й інших систем організму [26, 27]. 

Також для вирішення проблеми вірусних захворювань вчені усього 

світунадають перевагу синтетичним органічним сполукам різного генезу, що 

мають у своїй структурі фрагменти ядер гетероциклічних систем Велика кількість 

нітрогеновмісних сполук, що за своєю структурою є гетероциклічними, та 

використовуються у ветеринарії, гуманній медицині та сільському господарстві 

належать до синтетичних органічних речовин. Найбільший інтерес серед таких 

сполук приділяють похідним 1,2,4-тріазолу [28-31].  

У ветеринарії похідні 1,2,4-тріазолу застосовувать у якості протизапальних, 

гепато- та кардіопротекторів, імуномодулюючих препаратів, а також сполук із 

противірусними та протигрибковими властивостями. Одним із механізмів дії 

тіотріазоліну (похідного 1,2,4-тріазолу) є його різнобічний вплив на процеси 

енергетичного обміну. Серед широко відомих препаратів тріазолінового ряду 

відомий Лозеваль (Ізатізон) - препарат на основі морфоліній (2-(4-

хлорфеноксиметил) -3,3 диметил-1- (1,2,4-тріазол-1-іл)-2-бутанол, що проявляє 

противірусну активність до збудників: віспи птиці, грипу, інфекційного 

ларинготрахеїту курей, хвороби Ньюкасла. Тріфузол, який є імуностимулюючим 

засобом, при вакцинації проти інфекційного бронхіту курей, підвищує індекс 

вакцинації у 1,5 рази та покращує збереженість птиці й застосовується при 

лікуванні гнійно-катарального кератоконюктивіту у котів, при концентрації в 

1г/мл він повністю пригнічує ріст Staphylococcus aureus. Широко застосовується 

препарат Авесстим при використанні якого відмічено позитивний вплив на 

показники загальної резистентності та виражену імуностимулюючу дію [32-36]. 

Отже, актуальним і перспективним є удосконалення методів 

вакципрофілактики за допомогою сполук триазолінового ряду в поєднані із 

застосуванням низькоінтенсивного лазерного випромінюванням. 
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3. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

3.1. Матеріали і методи досліджень, щодо визначення впливу НІЛВ. 

Дослідні групи курчат 1 добового віку породи Бірківська барвиста 

розподіляли на групи по 20 голів. Вакцинацію курчат здійснювали живими 

вакцинами проти ВНХ (штам Ла Сота) та МПВІ (Хіправіар-SHS (жива вакцина 

1000 доз, штам 1062 тип В) інтраокулярно, згідно настанов по застосуванню. 

Перед щепленням проти ВНХ (курчата 28 добового віку) та проти МПВІ (курчата 

14-добового віку) опромінювали лазером згідно за схемою, наведеною у 

таблиці №1. 

Таблиця 1. Схема досліду 

Група Спектр лазеру Довжина 

хвилі, нм 

Час 

опромінення, 

с 

Площа 

опромінюван

ня, мм 

Сумарна 

доза, Вт·с 

Дослід 1. Обробка курчат 1, 5 і 14 - добового віку та щеплення на 14 добу 

вирощування проти МПВІ 

І Контроль 0 0 0 0 

ІІ Червоний 680 30 70 2,143·10
-2 

х 3 

IІІ Фіолетовий  405 30 70 2,143·10
-2 

х 3 

IV Зелений 532 30 4 37,5 х 3 

Дослід 2. Опромінення курчат після виведення (0 діб) на 6 добу вирощування, 

на 28 добу вирощування і щеплення курчат проти ВНХ ( шт. Ла Сота) 

І Контроль 0 0 0 0 

ІІ 

50 мВт (бурса 

Фабриціуса 

тимус) 

680 нм 30 - 3,213·10
-2

 

 

Рівень поствакцинального імунітету щодо ВНХ визначали за реакцією 

затримки гемаглютинації (РЗГА), а до МПВІ методом ІФА. Впродовж дослідів 

визначали динаміку приросту живої маси. Під час закінчення проведення 

дослідження проводили вибірковий забій курчат з оцінкою маси тимусу та бурси 

Фабриціуса. У дослідженнях був використаний апарат лазерний терапевтичний 

«Ліка-терапевт» одноканальний, напівпровідниковий. Годівлю курчат 
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здійснювали згідно методичних рекомендацій щодо утримування породи 

Бірківська барвиста [37]. 

Живу масу курчат визначали методом індивідуального зважування на вагах 

KERN 440-45 max 600 г, з точністю до 0,1 г. 

Розрахунок індексу маси органів курчат проводили  за формулою 2: 

 I= (m/M)x 1000; де I – індекс; m – маса органу; M – маса тіла. 

3.2. Матеріали і методи досліджень, щодо впливу сполук 1,2,4-тріазолу. 

Досліджувані сполуки, похідні 1,2,4 – тріазолу: 

1. Авесстим - Морфоліній 3- (4 – пірідил) –1,2,4 – тріазоліл –5 – тіоацетат 

(С9Н8N4O2S*С4Н9NO); 

2. Тріфузол - піперидіній 2 – [5 – (2 - фуріл) –4 феніл –1,2,4- тріазол –3 ілтіо]. 

У першому досліді використовували курчат породи білий леггорн, віком 20 

діб, із яких сформували 3 групи по 10 голів у кожній. Тріфузол та Авесстим 

уводили у вигляді 0,5% розчину перорально (0,5 мл) та внутрішньом′язово (0,5 мл) 

три доби поспіль. Курчатам контрольної групи вводили фізіологічний розчин. 

Після першого введення сполук у зазначених дозах через 24 години вибірково 

проводили зважування курчат, декапітацію та відбір крові по 3 курчати із групи, з 

метою визначення індексів абсолютної маси імунокомпетентних органів. У 

другому досліді використовували курчат породи білий леггорн, віком 110 діб, із 

яких сформували 3 групи по 10 голів у кожній. Гематологічні та імунологічні 

показники курчат досліджували через 10 діб після щеплення проти ІЕМ (штам 

Calneк 1143) на фоні введення препаратів Тріфузол та Авесстим у вигляді 0,5% 

розчину перорально (0,5 мл) та внутрішньом′язово (0,5 мл) препарати вводили 

двічі через інтервал 12 год. Рівень антитіл після щеплення курчат 110 добового 

віку вакцинним штамом Calneк 1143 за результатами РНГА досліджували на 7, 14, 

21 добу після щеплення та введення препаратів Тріфузол та Авесстим у вигляді 

0,5% розчину перорально (0,5 мл) та внутрішньом′язово (0,5 мл). 
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Облік одержаних результатів. Рівень гуморального імунітету залежить від 

штаму використаних вакцин, методів їх застосування, строків вакцинації, 

ревакцинації та епізоотичної ситуації. За результатами РЗГА визначали 

ефективність імунізації у щепленої птиці у відсотках. За вимогами серологічного 

контролю груповий імунітет вважається сформованим, а птиця - не сприйнятлива 

до ВНХ при наявності у 80% і більше досліджуваних сироваток після щеплень 

живими вакцинами та у 90% - після щеплень інактивованими вакцинами таких 

титрів антитіл: 

 • у курчат до місячного віку - 1:8 і вище; 

• у курчат від 30 до 60-денного віку - 1:8 - 1:16 (домінуючі) і вище; 

• у молодняку від 60 до 140 днів - 1:16 - 1:32 (домінуючі) і вище; 

• у дорослої птиці - 1:32 - 1:64 (домінуючі) і вище. 

• При ефективності імунізації менше 80% після щеплень живими вакцинами 

та менше 90% після застосування інактивованих вакцин птиця підлягає 

ревакцинації. Граничними поствакцинальними титрами для курчат до 60 добового 

віку є титри у співвідношенні 1:512, а для птиці старших груп - 1:1024. 

3.3. Гематологічні дослідження. 

Для підрахунку еритроцитів у пробірку вносили 4 мл. 0,9 % розчину натрію 

хлориду і додавали по 0,02 мл. крові та перемішували. Клітини підраховували в 

рахунковій камері Горяєва за загальноприйнятим методом. Кількість еритроцитів 

обчислювали за формулою: 

80

2004000


а
X , де: 

X  - число еритроцитів у 1 мм
3 
крові; 

а  - загальна кількість клітин у 80 квадратах; 

200 - ступінь розведення крові. 

Підрахунок тромбоцитів проводили за схемою: у пробірку вносили по 

0,4 см
3
 0,01 % розчину метилвіолету на основі 0,9 % розчину натрію хлориду, а 
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потім додавали 20 мм
3
 крові, перемішували та ставили в термостат за температури 

+37
о
С на 15 хвилин. Рахування тромбоцитів проводили в камері Горяєва у 100 

великих квадратах, із використанням об’єктива - х 40. Для підрахунку лейкоцитів 

використовували рідину Тюрка. Кількість тромбоцитів та лейкоцитів обчислювали 

за формулою: 

100

20250


а
X , де: 

X  - число лейкоцитів (тромбоцитів) в 1 мм
3 
крові; 

а  - загальна кількість клітин у 100 великих квадратах; 

20 - ступінь розведення крові. 

Лейкограму виводили методом розрахунку в мазках крові пофарбованих за 

Паппенгеймом. На нефіксований мазок наносили 2 см
3
 фарби Май - Грюнвальда 

на 3 хв., потім додавали 2 см
3
 дистильованої води. Через 2 хвилини фарбу зливали 

та наносили 2 см
3
 розчину азур - еозину. Препарати витримували на впродовж 15 

хв., промивали у проточній воді та висушували [38]. 

Рівень гемоглобіну у крові встановлювали за допомогою гемометра Салі. 

Після встановлення рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів у крові 

розраховували кольоровий індекс крові за формулою: 

RNHb

HbNR
J




 , де: 

J  - кольоровий індекс; 

NR  - середня кількість еритроцитів у даного виду  (Т/л); 

NHb  - середня кількість гемоглобіну в даного виду (г/л); 

Hb  - встановлена кількість гемоглобіну (г/л); 

R  - встановлена кількість еритроцитів (Т/л). 

Швидкість осідання еритроцитів вивчали за допомогою уніфікованого 

мікрометоду Панченкова. Для цього капіляром з апарату Панченкова відбирали по 

50 мм
3
 (до мітки Р) 5 % розчину цитрату натрію і видували у пробірку. Потім два 

рази капіляром набирали по 100 мм
3
 (до мітки К) крові, видували її у пробірку з 
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розчином та перемішували. Після чого отриману суміш набирали до мітки К та 

встановлювали капіляр у штатив Панченкова. Через одну годину враховували 

швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за висотою стовпчика еритроцитів та 

виражали в міліметрах.  

При дослідженні фагоцитарної активності (ФА) нейтрофілів периферичної 

крові використовували завісь мікробної культури мікрококусу. При цьому у 

пробірку наливали 0,9 см
3 

 стабілізованої крові і додавали 0,1 мл завісі мікробної 

культури (1млрд. за оптичним стандартом мутності). Потім перемішували та 

витримували в термостаті за температури + 37
о
С впродовж 30 хв. Під час інкубації 

періодично струшували. Після контакту клітин з мікробною культурою 

центрифугували при 1500 об/хв протягом 5 хв. Плазму крові відсмоктували, а з 

осаду готували мазки. Потім мазки фіксували у 96 % етиловому спирті протягом 

20 хв., висушували та фарбували азур - еозином. Оцінку фагоцитарної реакції 

проводили за такими показниками: 

1. Відсоток фагоцитуючих клітин по відношенню до загальної кількості 

нейтрофільних лейкоцитів (ФП); 

2. Фагоцитарне число (ФЧ) - середнє число фагоцитованих мікробів, яке 

припадає на одний активний фагоцит.  

Проводили тест відновлення нітросинього тетразолію (НСТ ) у мазках крові. 

Реакція грунтується на відновленні нітросинього тетразолію при його взаємодії з 

активованим нейтрофілом. 

3.4. Імунологічні дослідження. 

Імунологічні дослідження крові проводили з визначенням Т і В - лімфоцитів 

методом розеткоутворення із еритроцитами барана згідно методики за Jondal M. у 

модифікації А.Н. Чередєєвої та співавторів [39, 40]. 

Виділення лімфоцитарної фракції крові проводили за методом Bojum, M.H. 

Wansbrough - Jones. При визначенні загальної кількості: Т - лімфоцитів звертали 

увагу на кількість еритроцитів, що приєдналися впродовж 40 - 60 хв. Кількість В - 
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лімфоцитів визначали за методом N.F. Mendes, у модифікації А. Н. Чередеєвої, 

комплементарним розеткоутворенням з еритроцитами барана, що містять активні 

компоненти. Кількість О - клітин підрахували при відніманні від 100 % суми 

лімфоцитів загальної кількості Т - лімфоцитів та В – лімфоцитів [40, 41]. 

Активні Т - лімфоцити ідентифікували як клітини з загального складу Т - 

лімфоцитів, які утворюють розетки з еритроцитами барана в системі Е акт - РУК. 

Активні розетки утворюються протягом 10 хв. при певному співвідношенні 

кількості еритроцитів барана та лімфоцитів без інкубації і центрифугування. 

Визначення кількості теофілінчутливих (Т - супресорів) та резистентних до дії 

теофіліну (Т - хелперів) клітин виконували за методом M.H. Wansbrough - Jones 

 [42]. Кількість теофілін - чутливих Т - клітин з переважно супресивною 

активністю визначали шляхом віднімання теофілін - резистентних Т - клітин із 

загального числа Т - лімфоцитів. Імунорегуляторний індекс (ІРІ) розраховували як 

співвідношення Т - хелперів до Т - супресорів. Термостабільні Т - лімфоцити 

ідентифікуються як клітини із загальної кількості Т- лімфоцитів, які створюють 

розетки із еритроцитами барана при 37
о
С за методом А. Н. Чередєєва.  

Загальний рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) та їх фракційний 

склад за молекулярною масою визначали методом преципітації з 3,5 % розчином 

поліетиленгліколю (ПЕГ) з молекулярною масою 6000 Д (ПЕГ – тест, ОП 280). 

Суть методу полягає у здатності розчину ПЕГ осаджувати імунні комплекси 

й агреговані імуноглобуліни сироватки крові. Зміни щільності розчину 

реєстрували на фотоелектричному концентраційному колориметрі КФК - 2 МП 

проти боратного буферу при довжині хвилі 449 нм. Рівень ЦІК висловлювали в 

одиницях оптичної щільності. 

3.5. Серологічні дослідження. 

 Для оцінки рівня антитіл до вірусу інфекційного енцефаломієліту 

використовували мікрореакцію непрямої гемаглютинації (РНГА) з 

еритроцитарним діагностикумом, виробництва ННЦ «ІЕКВМ», м. Харків. 



 

16 
 

Метод ELISA в його простому різновиді заснований на зв’язуванні антитіл 

сироваток з антигеном, зафіксованому на дні мікро лунок. Антитіла зв'язуються із 

антигеном, потім виявляються під дією мічених ферментом антитіл, отриманих на 

сироватку крові курчат (антисироватка). Далі додається субстрат (хроматоген), 

який під дією ферменту антисироватки змінює колір. 

Інтенсивність забарвлення пропорційна кількості зв'язаних антитіл. Тест 

читається за допомогою спектрофотометра, який забезпечує оцінку оптичної 

щільності. Результат виражається в титрах ELISA після застосування 

математичної формули або комп'ютерної обробки отриманих даних. 

Для оцінки однорідності використовували коефіцієнт варіації (КВ), КВ – це 

відношення стандартного відхилення (d) до середнього значення проби (m):  

КВ% = d/m 

Однорідність індивідуальних титрів відповідно з коефіцієнтом варіації КВ 

визначається: згідно табл. 2. 

Таблиця 2. Інтерпретаційні значення 

Інтерпретаційні значення 

показники КВ індивідуальні титри 

<30% дуже однорідні 

30 – 50% однорідні 

50 – 80% не дуже однорідні 

>80% неоднорідні 

Інтерпретацію результатів серологічного контролю в ІФА із використанням 

діагностичного обладнання ВіоСhek проводили згідно рекомендацій фірми. За 

негативний вважали титр 1:1158, сумнівний 1:1159 – 1:1655, позитивний 1:1656 та 

вище. 

Методика постановки РГА макро – та мікрометодами. 

Реактиви: антигени: 

- екстраембріональна рідина КЕ, інфікованих штамом "Ла-Сота" вірусу НХ; 

- культуральне середовище інфікованої культури клітин ФКЕ; 
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- 1%-на суспензія еритроцитів півня на ФБР (рН 7,0; 7,2); 

- фізіологічний розчин. 

 Обладнання:піпетки градуйовані; дозатори автоматичні на 5-50 мкл і 

одноразові наконечники до них; мікротитратори одно або восьмиканальні будь-

якої моделі з варіювальним або стабільним об'ємом у межах 0,025-0,05 куб. см; 

полістиролові мікропанелі для імунологічних реакцій (V-варіант).  

Приготування еритроцитів півня-донора. Для отримання еритроцитів 

використовували півнів-донорів, які не вакциновані проти ВНХ і періодично 

перевірені на відсутність антитіл. Кров відбирали з підкрилової вени від півнів-

донорів, змішували з 5%-ним розчином лимоннокислого натрію на фізіологічному 

розчині (рН 7,0;7,2) у співвідношенні 1:3, тричі відмивали фізіологічним розчином 

(0,1 М) або ФБР (рН 7,0; 7,2) і центрифугували при 800 об/хв впродовж 2-5 

хвилин. З осаду еритроцитів готували 1%-ву завісь еритроцитів. Зберігали 

суспензію в умовах холодильника за температури 4
0 
С. 

Реакція гемаглютинації 0,025 мл фосфатно-буферний розчин (ФБР) уносили 

у кожну лунку V-подібної полістиролової пластини. У першу лунку вносили 

0,025 мл вірусу, зробили подвійне розведення вірусу по 0,025 мл через усю 

пластину. Додавали по 0,025 мл ФБР у кожну лунку, а також по 0,025 мл 1% завісь 

еритроцитів півня у кожну лунку,злегка струшували пластину круговими рухами, 

залишали для осідання еритроцитів впродовж 40 хв. при кімнатній температурі 

(близько +20
0
 С) до тих пір, поки в контролі еритроцити осядуть у вигляді ґудзика. 

Наявність гемаглютинації (ГА) визначали при нахилі пластини і виявленні 

стікання еритроцитів. Визначення титру гемаглютинінів проводили за найбільшим 

розведенням, у якому виявлена ГА (немає стікання). Це розведення дорівнює 1 

гемаглютинуючій одиниці (ГАО).  

Підготовка первинно трипсинізованої культури клітин ФКЕ. 

Культивування ВНХ, штам Ла Сота, проводили у первинній культурі клітин 

фібробластів курячих ембріонів (ФКЕ). Ростове середовище, яке 
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використовувалось під час роботи з культурою клітин, містило суміш рівних 

об’ємів середовищ 199 та Ігла, з додаванням 10 % фетальної сироватки крові 

великої рогатої худоби та антибіотиків (бензилпеніцилліну – КМП 100 ОД/см
3
 та 

стрептоміцину 100 мг/см
3
), підтримуюче середовище було аналогічним, за 

винятком фетальної сироватки крові. Культури клітин вирощували у флаконах 

об’ємом 20 см
3
. Посівна концентрація клітин ФКЕ – 850 тис./см

3
. Моношар клітин 

ФКЕ виповнявся за 24 годин за температури культивування 37,5 
0
С. Для контролю 

бактеріальною контамінацією ФКЕ проводили висів суспензії клітин у 

баксередовищах (МПБ, МПА). 

 Інфікування культур клітин. Інфікування культури клітин проводили 

після 100 % формування моношару, оцінку якого проводили за допомогою 

мікроскопу (збільшення окуляра × 10, об'єктива × 40), а оцінку цитопатогенної дії 

віруса на клітини – за допомогою апаратно-програмного комплексу, до складу 

якого входили світловий мікроскоп Olympus C х 41 (Японія); цифровий апарат 

Olympus C 5050 Zооm (Японія); фотоадаптер; плата цифрового кодування 

відеосигналів та комп'ютер.  

Визначення титру вірусу. Титр вірусу визначали на культурі клітин ФКЕ за 

методом Ріда і Менча та відображали в ТЦД50/см
3
 [43]. 

3.4.Статистична обробка отриманих результатів. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили на комп’ютерному 

комплексі за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel XP Professional [44]. 
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4.РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

4.1.Вплив НІЛВ на поствакцинальний рівень антитіл до ВНХ та МПВ. 

Аналіз результатів живої маси курчат 30 добового віку породи Бірківська 

барвиста та їх органів, вказує на деякі коливання цих показників, що знаходяться у 

межах нормативних значень для курчат даної породи. Зважування та забій курчат 

здійснювали вибірково по 3 голови з кожної дослідної групи.  

Найвища жива маса (260,0 ±7,2 г) зареєстрована у курчат II групи., 

опроміненої лазером червоного спектру 680 нм, потужністю 50 мВт, 30 секунд. 

Найнижчою була жива маса (237,33±6,6 г) у контрольній I групі курчат. 

Таблиця 3. Маса імунокомпетентних органів курчат дослідних груп 

(М±m,n=3) 

Номер  

групи 

Маса 

курчат, г 

Маса тимусу Маса бурси Фабриціуса 

абсолют

на, г 

відносна

,% 

індекс 

маси 

абсолют

на, г 

відносна, 

% 

індекс 

маси 

І 237,33±6, 6 1,33±0,4 0,55±0,1

2 

5,55±

1,2 

1,0 0,42±0,01 4,22±

0,1 

ІІ 260,0±7,2 1,0 0,38±0,0

1 

3,51±

0,4 

1,0 0,38±0,01 3,85±

0,1 

IІІ 255,3±14,1 1,0 0,39±0,0

2 

3,94±

0,2 

1,0 0,44±0,1 3,94±

0,2 

IV 255,7±9,8 1,16±0,4 0,45±0,1

6 

4,58±

1,7 

1,64±0,3 0,64±0,1 6,43±

1,1 

 

Забійна маса курчат III та IV групи також перевищувала показники 

контрольної групи. Найвищий індекс маси тимусу зареєстрований у курчат I 

контрольної групи на рівні 5,55±1,2. Встановлено перевищення індекса маси 

бурси Фабриціуса курчат IV групи над показниками контрольної I групи на 2,21. 

 Слід відмітити, що індекс бурси Фабриціуса у курчат 30- 40 добового віку в 

нормі становить 2,5 – 3,5. Індекс маси тимусу у нормі дорівнює 6,8-8,0. У нашому 

досліді індекс маси тимусу коливався в межах 3,51 ±0,43 – 5,55±1,22, що 



 

20 
 

знаходиться за нижчою межею нормативних значень. Індекс маси бурси 

Фабриціуса перевищував нормативні значення у 1,5 -2 рази. 

Гістограма 1. Титри антитіл щеплених курчат без опромінення НІЛВ 

імунокомпетентних органів 

 

Гістограма 2. Титри антитіл щеплених курчат з опроміненням 

імунокомпетентних органів НІЛВ. 

 

Результати щеплення породи бірківська барвиста вакциною проти МПВІ 

інтраокулярно без опромінення імунокомпетентних органів обумовило коефіцієнт 

(% CV) варіації на рівні 73,8 %, тоді як у курчат щеплених цією ж вакциною і 
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опромінених НІЛВ середній титр АТ дорівнював 13 log2 із % СV= 68,1. При цьому 

титр АТ дорівнював 2483 а максимальний 20851. 

Враховуючи відсутність щеплень батьківського стада птиці проти МПВІ, 

отримані нами результати вказують на перевагу щеплення з використанням НІЛВ. 

Коефіцієнт варіації в обох групах курчат був вищим за очікуваний (30-50 %), що 

вказує на неоднорідність рівня поствакцинальних АТ через 15 діб після щеплення 

( див. додатки рисунок 1, рисунок 8). 

Таблиця 4. Абсолютна маса та індекси маси органів курчат, опромінених 

лазером і щеплених вакциною зі штаму Ла-Сота проти ВНХ (М±m, n=4) 

Номер 

групи 

Абсолютна 

маса, г 

Маса тимусу Маса бурси Фабриціуса 

абсолютна, 

г 

індекс абсолютна, 

г 

індекс 

І 800,0±16,4 5,75±0,85 7,17±1,04 3,5±0,29 4,38±0,36 

ІІ 836,0±51,95 11,25±1,16 13,49±1,5 4,5±0,5 5,47±0,69 

 

Дані таблиці 4 свідчать про різницю абсолютної маси та індексів маси 

тимуса і бурси фабриціуса курчат, опромінених лазером і щеплених вакциною зі 

штаму Ла Сота проти ВНХ. Так група два, опромінена червоним спектром лазеру, 

має у два рази більшу абсолютну масу тимусу, та на 6,32 більший індекс маси 

тимусу порівняно з 1 контрольную групою. Також у другій групі абсолютна маса 

бурси Фабриціуса більша на одну цілу в порівнянні з контролем, першою групою, 

а індекс перевищує на 1,09 відповідно. 

У всіх дослідних групах курчат, щеплених проти метапневмовірусу живою 

вакциною рівень антитіл перевищував значення у контрольній групі курчат. 

Найвищий титр антитіл спостерігали у щеплених на фоні лазерного 

опромінювання курчат II групи. Порівняно до контролю рівень антитіл був вищим 

на 1,0 log. 
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Таблиця 5. Рівень антитіл у РЗГА щодо ВНХ через 30 діб після щеплення 

вакциною зі штаму Ла Сота 

№ з/п Група курчат, n = 5 

I контроль II лазер червоний 30 сек. 
1 1:64 1:128 

2 1:64 1:256 

3 1:32 1:32 

4 1:128 1:64 

5 1:64 1:1024 

Титр антитіл, log 2 6,0 7,2 

 

Титр поствакцинальних антитіл до ВНХ у курчат, щеплених живою 

вакциною у 23 добовому віці інтраокулярно, на фоні опромінення червоним 

спектром лазеру вказує на більш високий рівень поствакцинального імунітету у 

курчат II групи, який перевищував показник контрольної групи курчат на 1,2 log2 

(див. додатки рисунок 5) 

4.2. Противірусна та імуномодулююча активність похідних 1,2,4-тріазолу. 

4.2.1. Вплив похідних 1,2,4-тріазолу на абсолютну масу курчат. 

Абсолютна маса курчат у дослідних групах не мала вірогідної різниці, але в 

2-й групі, що отримувала Авесстим, цей показник був вищим від контрольної 

групи курчат на 7,67 г та на 5,0 г від 1-ї групи у період після першого введення 

сполук. У цей же період у курчат 2-ї групи абсолютна маса бурси фабриціуса (БФ) 

була вірогідно(Р<0,01) вищою за контрольних курчат 1-ї групи. Курчата 2-ї групи 

мали найвищу масу БФ і після 3-го введення сполуки Авесстим, що становило 

0,50±0,008 г та вірогідно відрізнялася від курчат 1-ї та 3-ї груп (Р<0,001). Індекс 

БФ вірогідно відрізнявся у 2-й групі (Р<0,01) від інших дослідних груп після 1-го 

введення сполук та від 1-ї групи(Р<0,1). Абсолютна маса тимусу різнилася у 

курчат 2-ї групи, яка складала 0,8± 0,055г після першого введення та на 

0,94±0,035г після третього введення, від аналогічного показника у курчат 1-ї 

(Р<0,01) і 3-ї групи (Р<0,001) після 3-го введення на (Р<0,001) від інших груп. У 1-
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й групі відмічено підвищення абсолютної маси тимусу відносно 3-ї групи 

(Р<0,001) і після 1-го і після 3-го введення Тріфузолу. При цьому індекс тимусу не 

мав вірогідних відмінностей, але найвищим був у 2-й групі після 1-го введення 

Авесстиму. Абсолютна маса селезінки була найвищою у 1-й та 2-й групах курчат 

після 3-го введення сполук, що становило 0,56 ± 0,029 г та 0,56 ± 0,035г відповідно 

і вірогідно відрізнялися (Р<0,001) від 3-ї групи. Вірогідну різницю (Р<0,001) 

встановлено і після 1-го введення Тріфузолу у 1-й групі курчат щодо контрольної 

групи. Індекс селезінки вірогідно відрізнявся у курчат 1-ї групи після 1-го 

введення Тріфузолу (Р<0,01) та після 2-го введення (Р<0,1) порівняно до 

контрольної групи. 

Таблиця 6. Динаміка маси тіла та імунокомпетентних органів курчат після 

введення сполук - похідних 1,2,4 - Тріазолу, M±m ( n=3) 

Примітка: *Р< 0,1; ** Р< 0,01; *** Р< 0,001 між дослідними та контрольною 

групами;▫Р< 0,1; ▫▫ Р< 0,01; ▫▫▫ Р< 0,001 між дослідними групами. • порівняно до контрольної 

вакцинованої групи курчат; * порівняно до контрольної групи; ▫ порівняно до групи 2. (для цієї 

та подальших таблиць) 

 

Показники Група курчат 

I     Тріфузол II       Авесстим III     Контроль 

через 24 години після введення 

1-е 3-тє 1-е 3-тє 1-е 3-тє 

Mаса курчат, 

г 

96,33±6,38 125,0±4,0

4 

101,33±9,6

8 

123,7 

±9,49 

93,66±8,

29 

124,0±

7,64 

Маса бурси, 

г 

0,28±0,027 0,46±0,02

4 

0,326±0,02

4**▫▫▫ 

0,50±0,0

08***▫▫▫ 

0,32±0,0

2 

0,49±0,

035 

Індекс БФ 2,93±0,215 3,73±0,20

3 

3,23±0.153

**▫▫ 

4,12±0,3

* 

3,04±0,1

65 

3,91±0,

053 

Маса 

тимусу, г 

0,78±0,041

*** 

0,91±0,01

2*** 

0,8±0,055*

**▫▫ 

0,94±0,0

35***▫▫▫ 

0,736±0,

037 

0,85±0,

029 

Індекс 

тимусу 

7,306±0,64 7,26±0,22

8 

7,99±0,47 7,05±0,1

67 

7,91±0,5

1 

6,97±0,

67 

Маса 

селезінки, г 

0,48±0.026

*** 

0,56±0,02

9*** 

0,43±0,037 0,56±0,0

35*** 

0,44±0,0

28 

0,50±0,

012 

Індекс 

селезінки 

4,98±0,104

** 

4,51±0,18

6* 

4,29±0,228 4,5±0,18

6 

4,73±0,1

64 

4,1±0,3

51 
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4.2.2. Вплив похідних 1,2,4-тріазолу на гематологічні показники курчат. 

Через 10 діб після щеплення проти інфекційного енцефаломієліту (ІЕМ) 

курчат 110 добового віку відбулося вірогідне зниження кількості еритроцитів у 

групах 1, 2 (що отримували досліджувані сполуки). При цьому відмічали 

зниження цього показника в групі курчат, яку щепили без препаратів супроводу, 

Р< 0,001. Нижчою виявилася ШОЕ в усіх групах, порівняно до контролю. Рівень 

Нв вірогідно знизився у курчат 1-ї групи (Авесстим). Кількість лейкоцитів мала 

вірогідне зниження в групі 2 (Тріфузол) та групі, щепленій без препаратів 

супроводу Р < 0,001. Кількість лімфоцитів вірогідно знизилася у курчат 1-ї групи 

(Авесстим) Р < 0,1, тоді як в інших групах цей показник залишився без змін. 

Відсоток моноцитів був нижчим за групу контролю, але був вищим в усіх групах 

курчат, щеплених із препаратами супроводу порівняно до курчат, щеплених без 

них.  

Таблиця 7. Гематологічні показники курчат через 14 діб після щеплення 

проти ІЕМ на фоні введення препаратів, (n=10) 

 

Показники Групи курчат 

контроль I II 

інтактний вакцинований Авесстим Тріфузол 

Еритроцити,10
12 

/л 3,93±0,02 3,71±0,07*** 3,66±0,06*** 3,81±0,06*** 

ШОЕ, мм/год 4,4±0,16 3,1±0,28*** 3,8±0,29* 3±0,26*** 

Гемоглобін, г/л 118±0,82 109,5±1,38* 103±1,33*** 112,5±2,39 

Лейкоцити,10
9 
/л 19,6±0,16 18,3±0,15*** 19,4±0,37 17,5±0,34*** 

Кольоровий індекс 0,98±0 0,96±0,01*** 0,93±0,01***• 0,97±0 

Лімфоцити,% 66,8±1,08 65±1,29 63,6±0,37* 65,2±0,47 

Базофіли,% 0,4±0,16 0,3±0,15 0,2±0,13 0,8±0,13 

Моноцити,% 4,7±0,15 3,3±0,15*** 3,9±0,23** 4,1±0,23** 

Еозинофіли,% 2±0 1,7±0,15*** 1,7±0,15*** 2,2±0,13 

Псевдоеозінофіли,% 26,1±1,29 29,7±1,42 30,6±0,83 27,7±0,7 
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Вірогідне зниження еозинофілів відбулося у групі 1 (Авесстим) та групі, 

щепленій без препаратів супроводу відносно контролю. Рівень псевдоеозинофілів 

був вищим в усіх дослідних групах курчат відносно курчат контрольної групи, але 

не мав вірогідної різниці. 

4.2.3. Вплив похідних 1,2,4-тріазолу на імунологічні показники курчат. 

Відсоток Т - акт. лімфоцитів мав вірогідне зниження між групою контролю. 

Встановлено підвищення рівня Т-0 клітин відносно контрольної групи курчат в 

усіх дослідних групах.  

Виявлено підвищення кількості В-лімфоцитів у курчат 2-ї групи (Р < 0,001) 

відносно контрольної групи та зниження цього показника у групі 1 (Авесстим) 

порівняно до щеплених курчат без препаратів супроводу. Відбулося зниження 

кількості середньо-молекулярних імунних комплексів, особливо у курчат 1-ї групи 

(Авесстим) відносно контрольної групи. 

Характеризуючи дані імунологічних досліджень встановлено вірогідне 

зниження кількості Т-лімфоцитів у групі 2 (Р < 0,001), порівняно до не щепленої 

контрольної групи. Тільки у групі 1 (Авесстим) цей показник не мав вірогідного 

зниження. Вірогідне зниження зареєстрували у групах 1 і 2 відносно не щепленої 

групи курчат, та курчат, щеплених без препаратів супроводу.  

Також відбулося зниження в 2 - й групі Т - супресорів відносно контрольної 

групи, тоді як у 1-й групі це зниження не мало вірогідної різниці. Рівень середньо 

молекулярних циркулюючих імунних комплексів зріс у 2 рази у курчат 2-ї групи 

(Тріфузол), а рівень дрібномолекулярних мав невірогідну різницю.  

Відсоток фагоцитуючих нейтрофілів у 1-й, 2-й групах курчат підвищився 

порівняно до контрольної не щепленої та щепленої без препаратів супроводу 

групи від 1 до 4,5 %, при цьому відбулося зниження фагоцитарного числа в групі 2 

(Тріфузол) порівняно до контрольної (p<0,001), також зниження показника у групі 

1 (Авесстим) відбулося порівняно до обох груп контролю (Р < 0,001). 
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Таблиця 8. Імунологічні показники на 14 добу після щеплення курчат проти 

ІЕМ на фоні введення препаратів, (n=10) 

 

Показники крові, 

одиниці виміру 

Групи курчат – бройлерів 

I II III IV 

контроль  контроль 

вакцинова 

ний 

Авесстим Тріфузол 

Т-заг., % 42,5±0,56 43,3±0,4 39,8±0,39•• 39,3±0,37••*** 

Т-хелп., % 28,7±0,4 29,6±0,31 26,5±0,48••◦ 27,5±0,17•*** 

Т-супр., % 14,6±0,16 13,7±0,15* 13,9±0,28 11,8±0,47•••*** 

Т-акт.,% 3,3±0,15 3,7±0,15 2,3±0,15•••◦◦▫ 2,8±0,13•*** 

Т-терм., % 4,0±0,26 4,6±0,16 4,0±0,26• 4,5±0,17 

Т-0, % 38,0±0,97 34,4±0,54* 42,0±0,42 40,8±0,55 

Т-1, % 1,97±0,04 2,16±0,02 1,89±0,06•••◦◦ 2,34±0,11 

Т-2, % 19,5±0,04 22,3±0,15 18,2±0,13•••◦◦◦▫▫▫ 19,9±0,23*** 

Т-3, % 42,5±0,56 43,3±0,4 39,8±0,39•• 39,3±0,37••*** 

К, од. 28,7±0,4 29,6±0,31 26,5±0,48••◦ 27,5±0,17•*** 

В-заг., % 14,6±0,16 13,7±0,15* 13,9±0,28 11,8±0,47•••*** 

НСТ-тест 

+ 3,3±0,15 3,3±0,15 4,8±0,33 4,3±0,37 

++ 2,7±0,15 2,4±0,16 3,3±0,26 3,0±0,26 

+++ 1,4±0,16 1,3±0,15 1,2±0,13 1,5±0,17 

Фагоцитарна 

активність, % 

60,0±0 60,0±0 61,0±0,67 64,5±1,7 

Фагоцитарне число, 

од.  

3,3±0,15 3,7±0,15 3,2±0,13••◦◦▫▫ 3,1±0,23* 

Ц
и

р
к
у

л
ю

ю
ч

і 

ім
у
н

н
і 

к
о

м
п

л
ек

си
, 

о
д

. 
о

п
т.

 щ
іл

ьн
о
ст

і великомо

лекулярні 

1,9±0,28 3,7±0,15 3,7±1,08 3,4±0,58 

середньо

молекуля

рні 

7,1±0,28 12,5±0,43 5,9±1,57• 14,0±2,11 

дрібномо

лекулярні 

15,0±0,97 15,2±0,55 14,7±1,79 19,8±1,79 

Примітка: * —Р < 0,1  порівняно до контрольної вакцинованої групи курчат; * —Р < 0,1 

порівняно до контрольної групи; 
▫
 —Р < 0,1 порівняно до групи 2;

◦
 —Р < 0,1  порівняно до 

групи III 
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4.2.4. Визначення противірусної дії сполуки Авесстим на вірус ІЕМ, 

штам Calneк 1143 з використанням різних біосистем. 

Аналіз дії Авесстиму в 0,01% концентрації показав пригнічення появи 

відставання у рості і розвитку при одночасному введенні із вакцинним штамом 

Calneк 1143 у курячі ембріони, що є основною візуальною ознакою розмноження 

вірусу ІЕМ. 

Крім цього не реєстрували загибелі зародків, порівняно до таких, яким 

одночасно вводили вірус ІЕМ та Авесстим у 0,02 % концентрації, хоча ця ознака 

не була постійною. (див. додатки рисунок 6) 

Таблиця 9. Титр вакцинного штаму ВІЕМ, штам Calnek 1143 птиці у 

культурах клітин ФКЕ та КЕ (n=3, M±m) 

Інокулюм  Титр вірусу, lg TЦД50/см
3 

/ ЕІД 

50/см
3
 

Штам Calnek 1143 4,5±0,09 4,2 

Штам Calnek 1143 + Тріфузол 
2,0±0,09 1,8 

Тріфузол  4,56±0,04 4,2 

Авесстим 4,38±0,05 4,6 

Штам Calnek 1143 + Румосол 
2,34±0,11 1,6 

 

Титр вірусу ІЕМ після культивування із Тріфузолом у 1 % концентрації 

знизився на 1log, тоді як титр після інкубації із Авесстимом у тій же концентрації 

на 1,4 log. Одночасне внесення вірусу ІЕМ із 1 % концентрацією Авесстим 

призводить до призупинення появи ЦПЕ та зниженню його біологічної активності 

у ФКЕ. Авесстим у 1% концентрації також затримує репродукцію вірусу ІЕМ і 

знижує його титр на 1,4 log. (див. додатки рисунок 7)  

Щеплення курчат 110-добового віку на фоні введення препаратів, що є 

похідними 1,2,4-тріазолу, вказує на більш високий рівень АТ у групі, яка 

отримувала Тріфузол.  
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Гістограма 3 Рівень антитіл після щеплення курчат 110 добового віку за 

результатами РНГА (n=10) 

 

 

 

При цьому через 7 діб після щеплення титр антитіл у курчат цієї групи був 

на 0,4 log2 вище ніж у курчат, що отримували Авесстим. Контроль рівня Ат через 

14 діб після введення вакцини не виявив вірогідного перевищення між 

показниками досліджуваних груп. Титр АТ у групі з Тріфузолом через 21 добу 

після щеплення був вищим на 0,2log2, порівняно до курчат, щеплених з 

Авесстимом. 

 

5. ВИСНОВКИ 

1. Доведено імуномодулюючий ефект від застосування низькоінтенсивного 

лазерного випромінювання та похідних 1,2,4 – тріазолу в системі 

вакцинопрофілактики вірусних захворювань птиці. 

2. Зареєстровано перевищення живої маси курчат II групи (260,0±7,2 г), 

опромінених за схемою обробки 1, 5 і 10 – добового віку лазером червоного 

спектру 680 нм, потужністю 50 мВт, впродовж 30 секунд з сумарною дозою 

опромінення 2,143·10-2 х 3 Вт/с. Також встановлено перевищення рівня антитіл до 

метапневмовірусу після щеплення на фоні опромінення червоним лазером на 1,0 

log2 . 
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3. Оброблення імунокомпетентних органів курчат 2-ї групи  червоним 

спектром лазеру із довжиною хвилі 680 нм, впродовж 30 секунд і сумарною дозою 

опромінення 3,213·10
-2

, підвищує рівень поствакцинальних антитіл на 1,2 log2. 

Показники маси імунокомпетентних органів курчат цієї ж групи перевищували 

значення контрольної групи аналогів. 

4. Встановлено підвищення рівня поствакцинальних антитіл та індексу бурси 

Фабриціуса і тимусу щеплених живою вакциною зі штаму Calnek 1143 на фоні 

використання похідних 1,2,4 - тріазолу курчат.  

5. Визначено здатність Авесстиму і Тріфузолу знижувати інфекційну 

активність штаму Calneк 1143 вірусу ІЕМ при одночасному їх введенні у КЕ 

(0,01% концентрація та ФКЕ (1 % концентрація). 
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7. ДОДАТКИ 

Рисунок 1. Одночасне опромінення: а) проекції тимусу та б) проекції бурси 

фабриціуса курчати після виводу лазером із довжиною хвилі 650 нм (червоний) та 

потужністю 50 мВт впродовж 30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вид  бурси Фабриціуса, тимусу та селезінки курчат 30 добового  віку. 

а) б) 
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Рисунок 3. Етапи приготування первинно - трипсинізованої культури 

фібробластів ембріонів курей.  

 

 

Схема 1. Схематичне зображення опромінення НІЛВ імунокомпетентних органів 

курчати. 
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Рисунок 4. Культура клітин фібробластів курячих ембріонів: 

а) контроль ( інтактна культура ФКЕ 24 – добової інкубації); 

б) цитопатична дія вірусу інфекційного енцефаломієліту, штам Calnek 1143,  на 

культуру ФКЕ; 

в) культура ФКЕ після внесення сполуки Тріфузол у 1 % концентрації; 

г) культура ФКЕ після дії вірусу та внесення сполуки  Тріфузол у 1 % 

концентрації; 

 

а) б) 

в) г) 
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Рисунок 5. Рівень антитіл у РЗГА щодо ВНХ через 30 діб після щеплення 

вакциною зі штаму Ла Сота 

Рисунок 6. Зовнішній вигляд ембріонів курей: 

а) неінфіковані КЕ 

б) інфіковані штамом Calneк 1143 вірусу ІЕМ 

 

 

а) б) 
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Рисунок 7. Титр антитіл до вірусу інфекційного енцефаломієліту у сировотці 

крові курчат ( мікрометод реакція непрямої гемаглютинації) 

 

Рисунок 8. Жива вакцина проти МПВІ та її інтраокулярне введення . 


