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У коней зі сумісним латентним перебігом лептоспірозу та герпесвірусних
інфекцій першого і другого типу встановлено достовірне збільшення вмісту
гематокриту, гемоглобіну, зниження кількості еритроцитів, підвищення вмісту
загального білка, імуноглобулінів порівняно з наявністю їх у здорових тварин. У
коней з латентним перебігом лептоспірозу та лептоспірозу з герпесвірусними
інфекціями визначено достовірне збільшення в сироватці крові вмісту оксиду
азоту, церулоплазміну, розчинного фібрину, достовірне зниження вмісту
фібриногену і гаптоглобіну.
Ключові слова: герпесвірус коней, оксид азоту, церулоплазмін, гаптоглобін,
церулоплазмін, фібриноген, ринопневмонія.
Постановка проблеми. Сумісний перебіг заразних хвороб коней за незадовільних
умов утримання та ветеринарного забезпечення не є винятком. Лептоспіроз та герпесвірусні інфекції коней часто перебігають
приховано та сумісно в племінних кінних
господарствах і спричинюють значні економічні збитки. Латентний перебіг цих хвороб
зі зниженням резистентності організму в
деяких тварин спонукає спорадичний прояв
таких клінічних ознак, як аборти на останньому місяці жеребності, кон’юнктивіти,
кератити, сліпота, народження нежиттєздатних лошат, зниження потенції у жеребців-плідників. Отже, актуальним є пошук

додаткових показників крові та клітинного
метаболізму в коней за латентного перебігу
лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій з
метою виявлення змін, які можуть мати діагностичне значення для недопущення прояву цих хвороб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні повідомлення A. Verma et al.
(2013) свідчать про те, що лептоспірозна
інфекція серед коней чимало поширена, захворюваність значно варіює в різних географічних регіонах, але більшість інфекцій
проходить безсимптомно [13]. В Україні
виявлено такі основні збудники (серотипи)
лептоспірозу в коней: L. icterohaemorrhagiae,
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L. grippotyphosa L. сanicola, L. pomona; L.
tarassovi, L. sejro, L. polonica. Найчастіше
захворювання викликають перші чотири серотипи [1]. У США домінуюче значення мають серогрупи Australis (серовар bratislava),
Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona,
та Canicola [10]; у Німеччині – Grippotyphosa
та Australis [11]; в Індії – Canicola, Autumnalis, Icterohaemorrhagiae і Pyrogenes [14]. У
хворих на лептоспіроз коней відмічається
тенденція до зниження кількості еритроцитів (р < 0,05‒0,01), гемоглобіну, гематокриту,
абсолютної кількості лімфоцитів (р < 0,05),
каротину (р < 0,05), підвищення кількості
лейкоцитів до 11‒13 Г/л, нейтрофільний зсув
вправо. Титр протилептоспірозних антитіл
у таких тварин у РМА перевищує 1:200 [4].
У собак, хворих на лептоспіроз, встановлено анемію, лейкопенію в стадії бактеріємії,
потім лейкоцитоз та тромбопенію [12]. У
крові собак, хворих на лептоспіроз, достовірно (Р<0,05 – Р<0,001) знижена кількість
еритроцитів, тромбоцитів, уміст гемоглобіну, достовірно підвищені (Р<0,05) показники
гематокриту та ШОЕ [ 9 ].
У кобил, що абортували, встановлено достовірне зниження кількості еритроцитів та
загального білка в крові за латентного перебігу ринопневмонії та лептоспірозу [5]. Однак ми не знайшли інформації щодо стану
показників клітинного метаболізму та гематологічних показників за латентного перебігу лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій
у коней.
Метою роботи було дослідити основ-ні
показники крові та деякі показники клітинного метаболізму коней за латентного перебігу лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій першого та другого типів з тим, щоб виявити певні зміни, які можуть мати діагностичне значення.
Матеріал та методи досліджень. Від коней племінного кінного господарства досліджено 158 зразків крові та сироватки крові.
Гематологічні та серологічні дослідження (в
РДП на герпесвірусні інфекції коней першого та другого типів) проводили на базі наукової лабораторії кафедри мікробіології,
фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного універ-

ситету. Показники клітинного метаболізму
визначали в лабораторії кафедри хірургії та
хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківського державного аграрного університету. Загальну кількість еритроцитів і лейкоцитів визначали меланжерним методом,
величину гематокриту – мікрометодом, уміст
гемоглобіну – гемоглобінціанідним методом [7]. Загальний білок у сироватці крові
встановлювали рефрактрометрично, уміст
глобулінів – нефелометричним методом [6],
церулоплазміну ‒ методом Равіна, гаптоглобін ‒ за реакцією з риванолом, загальний
білок ‒ за біуретовою реакцією, альбумін
‒ за реакцією з бромкрезоловим зеленим за
методами К.М. Веремєєнка зі співробітниками (1988). Концентрацію нітритів визначали внаслідок взаємодії нітритів плазми
з реактивом Гріса, утворений кольоровий
комплекс колориметрували за допомогою
спектрофотометра за довжини хвилі 540 нм
методом Grand F. et al. (2001) у модифікації
П.П. Голікова (2004).
Дослідження на лептоспіроз у РМА проводили на базі Житомирської регіональної
державної лабораторії ветеринарної медицини відповідно до методичних рекомендацій
по діагностиці лептоспірозу в сільськогосподарських тварин [3, 8]. Герпесвірусні інфекції коней досліджували згідно з методичними рекомендаціями “Діагностика герпесвірусної інфекції першого та другого типів у
коней” [2].
Результати дослідження та їх обговорення. Тварини за отриманими гематологічними даними були розпділені на 4 групи.
Першу групу (контрольну) представляли 49
клінічно здорових серологічно негативних
у реакції мікроаглютинації (РМА) та реакції
дифузійної преципітації (РДП) щодо лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій коней. До
другої групи з латентним перебігом лептоспірозу ввійшла 51 тварина; до третьої групи з латентним перебігом лептоспірозу та
герпесвірусних інфекцій ‒ 41; до четвертої
групи з латентним перебігом герпесвірусних інфекцій ввійшли 17 коней. Отримані
результати досліджень свідчать про те, що
за латентного перебігу лептоспірозу та сумісного перебігу лептоспірозу з герпесвірус-
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ними інфекціями, порівняно зі здоровими
тваринами, відмічається тенденція до збільшення кількості еритроцитів та лейкоцитів,
умісту гематокриту, гемоглобіну, загального
білка, імуноглобулінів. У коней з латентним перебігом герпесвірусних інфекцій (за
наявності в крові антитіл до герпесвірусів
коней першого та другого типів) відмічається зниження кількості еритроцитів, умісту
гемоглобіну та гематокриту з одночасним
збільшенням умісту загального білка та
імуноглобулінів, ніж у тварин зі сумісним
перебігом лептоспірозу та герпесвірусних
інфекцій. Представлені дані вказують, що
за прихованого перебігу лептоспірозу та
герпесвірусних інфекцій в організмі коней
не реєструються достовірні зміни в показниках крові, які можуть свідчити про активізацію гуморальних та клітинних факторів
захисту. При цьому встановлено закономірне зростання рівнів загального білка та імуноглобулінів у сироватці крові за латентного перебігу лептоспірозу та герпесвірусних
інфекцій (табл. 1).
Наші дані підкреслюють активізацію
показників імунобіологічної реактивності
організму за латентного перебігу лептоспірозу в коней. Однак достовірних змін у рівнях показників крові – вмісту гематокриту,

гемоглобіну, загального білка, імуноглобулінів, кількості еритроцитів та лейкоцитів
не виявлено. Тому актуальним є проведення додаткових досліджень показників
крові, які можуть бути маркерами оцінки
стану імунобіологічної реактивності організму в коней з прихованим перебігом
лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій.
Виявлення таких маркерів дозволить на
ранніх стадіях розвитку хвороби в окремих коней проводити профілактичні заходи з метою недопущення прояву клінічних
ознак хвороби, а також зміни цих показників за інтенсивної терапії. Для отримання
більш детальної інформації визначено додаткові показники клітинного метаболізму:
вміст оксиду азоту, церулоплазміну, фібріногену та ін. у сироватці крові тварин за
латентного перебігу згаданих інфекційних
хвороб.
На основі проведених клінічних та серологічних досліджень коні були розподілені
на 3 групи (табл. 2). Першу групу (контрольну) представляли 49 клінічно здорових
серологічно негативних у реакції мікроаглютинації (РМА) та реакції дифузійної
преципітації (РДП) щодо лептоспірозу та
герпесвірусних інфекцій першого та другого типів коней.

1. Гематологічні показники крові коней з латентним перебігом лептоспірозу та
герпесвірусних інфекцій першого та другого типів
Стан коней, їх кількість
Показник

Серопозитивні щодо:
Клінічно
здорові, n=49

лептоспірозу,
n=51

Гематокрит л/%
40,26±5,77
42,94±7,23
Кількість еритроцитів, т/л 7,67±1,26
7,96±1,30
Кількість лейкоцитів, г/л
6,54±0,49
6,60±0,58
Гемоглобін, г/л
102,74±20,25 103,10±15,36
Загальний білок, г/л
57,71±6,09
58,62±5,49
Імуноглобуліни, г/л
10,21±2,46
10,25±2,82
Тут і далі: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001.

лептоспірозу та
герпесвірусних
герпесвірусних
інфекцій, n=17
інфекцій, n=41
44,18±4,87*
7,72±1,10
6,71±0,42
111,11±15,27*
58,29±6,87
12,64±2,84

41,76±8,57
7,34±0,87
6,74±0,81
106,53±18,89
59,49±6,38
12,44±3,13
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2. Показники клітинного метаболізму сироватки крові коней за латентного перебігу
лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій першого та другого типів
Група коней, кількість
Показник

Оксид азоту, мкмоль/л
Церулоплазмін, мг/л
Гаптоглобін, г/л
Загальний білок, г/л
Альбумін, г/л
Фібриноген, г/л
Розчинний фібрин, мг/%

Серопозитивні щодо:
клінічно
здорові, n=49
39,12±0,83
150,61±4,03
0,67±0,02
64,03±0,72
41,65±0,71
2,51±0,04
3,02±0,21

До другої групи з латентним перебігом
лептоспірозу ввійшов 51 кінь, до третьої
групи з латентним перебігом лептоспірозу та
герпесвірусних інфекцій першого та другого
типів ‒ 41. У результаті досліджень встановлено достовірне збільшення (Р < 0,05‒0,01)
оксиду азоту в другій та третій групах порівняно зі здоровими тваринами. Визначено також у цих самих групах достовірне

лептоспірозу,
n=51

лептоспірозу та
герпесвірусних
інфекцій, n=41

65,32±4,43**
216,32±11,42**
0,61±0,03
64,24±0,81
40,98±0,74
1,23±0,09***
16,03±0,32***

55,84±2,71**
243,05±19,31**
0,52±0,04*
65,64±0,83
43,25±0,75
1,22±0,08**
21,25±0,71***

збільшення церулоплазміну (Р<0,01‒0,001) і
гаптоглобіну, навпаки, зниження, ніж у здоровій групі. Вміст альбумінів достовірно не
розрізнявся в досліджуваних групах. Разом з
тим, встановлено достовірне зменшення фібриногену (Р<0,01‒0,001) у другій та третій
групах порівняно зі здоровою. У цих групах
достовірно зростав уміст розчинного фібрину (Р<0,001).

Висновки
1. У коней з латентним перебігом лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій
першого та другого типу встановлено
достовірне (Р<0,05) збільшення вмісту гематокриту, гемоглобіну, зниження кількості еритроцитів, підвищення
вмісту загального білка та імуноглобулінів порівняно з наявністю їх у здорових
тварин.
2. Коні з латентним перебігом лептоспірозу та лептоспірозу з герпесвірусними інфекціями першого та другого типів мають
достовірне збільшення в сироватці крові
вмісту оксиду азоту (Р<0,05‒0,01), церулоплазміну (Р<0,01й0,001), розчинного фібрину (Р<0,05‒0,001) та достовірне зниження
вмісту фібриногену (Р<0,01‒0,001) і гаптоглобіну (Р<0,05).
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3. За латентного перебігу лептоспірозу та сумісного перебігу з герпесвірусними
інфекціями першого та другого типів у високоцінних коней при оцінці стану імунобіологічної реактивності організму необхідно
визначати в сироватці крові вміст оксиду
азоту, церулоплазміну, розчинного фібрину,
фібриногену та гаптоглобіну з метою науково обґрунтованого проведення курсу інтенсивної терапії.
Перспективи подальших досліджень.
Пошуки будуть спрямовані на порівняльний
аналіз умісту в крові оксиду азоту, церулоплазміну, розчинного фібрину, фібриногену
та гаптоглобіну під час проведення лікування коней за латентного перебігу лептоспірозу та герпесвірусних інфекцій першого та
другого типів.
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