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Спірохетоз кролів поширений повсюдно та вражає в окремих кролівничих
господарствах від 3-5 до 30 %, а іноді навіть 90 % тварин. Експериментальна частина
роботи виконана в ТОВ «Олбест» Дніпропетровської області впродовж 2016–2019 рр.
Дослідження проведено на кролях-самцях 3-4 місячного віку, масою тіла 3,5–4,0 кг
каліфорнійської породи відібраних за принципом аналогів. З метою визначення рівня
ураженості Treponema cuniculi кролів, їх екскременти досліджували за методом МакМастера та поділили на дві групи: здорові тварини (контрольна група) та хворі тварини
(дослідна група). Кількість Т- і В-лімфоцитів визначали методом спонтанного
розеткоутворення з еритроцитами барана. Спірохетоз у кролів-самців спричинив істотні
зміни кількості популяцій Т- і В-лімфоцитів. Встановлено, що у крові кролів, хворих на
трепонемоз, відмічалось кількісне збільшення лімфоцитів, в основному за рахунок вірогідного
збільшення В-лімфоцитів до 30,57 % (p<0,001). У крові тварин дослідних груп відмічалась
кількісне збільшення Т-лімфоцитів на 35,42 % (p<0,01) за рахунок Т-хелперів, які зросли в 1,82
рази, що вказує на активізацію імунної системи організму кролів. Крім цього, у заражених
тварин спостерігалась достовірне зменшення О-лімфоцитів до 8,07 % (p<0,001) та відсотка
Т-супресорів – до 15,00 % (p<0,01), порівняно зі здоровими. Такий перерозподіл у популяції Тклітин зумовив зростання імунорегуляторного індексу у кролів дослідної групи в 4 рази, ніж у
здорових. У хворих тварин загальна кількість Т-активних лімфоцитів крові була на 23,85 %
більшою, ніж у контроля. В цілому отримані результати досліджень показали, що за впливу
збудника Treponema cuniculi у крові кролів призвело до збільшення Т- і В-лімфоцитів, Тхелперів і Т-активних, на фоні зниження О-лімфоцитів і Т-супресорів. Такий перерозподіл
популяцій лімфоцитів, свідчать про імунну відповідь за паразитування спірохет.
Ключові слова: СПІРОХЕТОЗ, TREPONEMA CUNICULI, SPIROCHAETA CUNICULI,
Т- і В-ЛІМФОЦИТИ, ПОПУЛЯЦІІЇ Т-ЛІМФОЦИТІВ, КРОЛІ.
Одним із поширених захворювань у кролівництві Україні впродовж 2017-2018 рр. є
спірохетоз (трепонемоз), збудником якого є Treponema cuniculi (Spirochaeta cuniculi). Це
ниткоподібні паразити, які закручуються у вигляді спіралі, у кількості від 6 до 15 і більше
завитків, які розташовані один від одного на відстані 1 мкм, завдовжки від 7 до 30 мкм, у
діаметрі – 0,25 мкм [1, 2].
Трепонемоз кролів поширений повсюдно та вражає в окремих кролівничих
господарствах від 3-5 до 30 %, а іноді навіть 90 % тварин [3-5].
Хвороба зазвичай починається з легкої гіперемії і набряклості препуція або великих
соромітних губ, рідше з почервоніння слизової оболонки кінцевої частини прямої кишки. З
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уражених органів виділяється серозно-слизовий ексудат, що містить спірохети. Надалі на
запалених ділянках утворюються дрібні вузлики, величиною від макового до просяного зерна,
які в подальшому перетворюються на виразки, що легко кровоточать. Зливаючись, вони
утворюють великі виразки, покриті бурими корками. При подальшому розвитку хвороби у
кролів ураження часто поширюються на прилеглі ділянки шкіри, запалені ділянки набувають
червонувато-синюватого забарвлення, стають набряклими і утворюються великі товсті кірки
[6, 7].
Проблема спірохетозу вивчалась, як закордонними вченими [5-7], так і вітчизняними,
але питання імунітету за цієї хвороби не вивчалось взагалі. Отже, дослідження клітинного
імунітету кролів за впливу Treponema cuniculi є актуальним.
У зв’язку з цим метою нашої роботи було вивчити вплив збудника спірохетозу на
показники клітинного імунітету кролів.
Матеріали і методи. Експериментальна частина роботи виконана в ТОВ «Олбест»
Дніпропетровської області впродовж 2016–2019 рр. Дослідження проведено на кролях-самцях
3-4 місячного віку, масою тіла 3,5–4,0 кг каліфорнійської породи відібраних за принципом
аналогів. У господарстві кролі отримували збалансований стандартний гранульований
комбікорм і воду без обмеження та утримувались в сітчастих одноярусних клітках у
приміщенні, згідно з чинними ветеринарно-санітарними нормами. Зразки крові у кролів
відбирали з крайової вушної вени. Інші дослідження проводили в лабораторії кафедри
паразитології та ветсанекспертизи Дніпровського державного аграрно-економічного
університету.
Тварин поділили на дві групи: здорові тварини (контрольна група) та хворі тварини
(дослідна група). З метою визначення рівня ураженості Treponema cuniculi кролів, їх
екскременти досліджували за методом Мак-Мастера [4].
Загальну кількість Т-лімфоцитів визначали методом спонтанного розеткоутворення з
еритроцитами барана [8-10]. Число Т-клітин з переважно супресорною активністю (Тсупресори) – шляхом віднімання числа теофілінрезистентних Т-клітин (Т-хелпери) від
загального числа Т-лімфоцитів. Імунорегуляторний індекс (ІРІ) розраховували як
співвідношення теофілінрезистентних Т-клітин до теофілінчутливих. Визначення кількості Влімфоцитів проводили методом комплементарного розеткоутворення [1, 20]. Число О-клітин
підраховували відніманням від 100 % суми загальної кількості Т-лімфоцитів та В-лімфоцитів.
При роботі з тваринами дотримувалися вимог «Європейської конвенції щодо захисту
хребетних тварин, які використовуються в експерименті та інших наукових цілях» (Страсбург,
18.03.1986 р.). Статистичну обробку експериментальних результатів для визначення
біометричних показників (середні значення та їх похибки, порівняння середніх значень за
критерієм Стьюдента) здійснювали з використанням програми Microsoft Excel-07.
Результати й обговорення. Інтенсивність інвазії у кролів, хворих на спірохетоз,
склала 1960,00±247,81 збудників в 1 г фекалій.
Встановлено, що збудник Treponema cuniculi впливає на показники клітинного
імунітету кролів. Зокрема, виявлені істотні зміни кількості популяцій Т- і В-лімфоцитів, як у
відсотковому (рис. 1), так і кількісному значенні (табл.).
Аналізуючи одержані дані, встановлено, що у крові кролів, хворих на спірохетоз,
відмічалось кількісне збільшення лімфоцитів до 3,85±0,24 Г/л (p<0,05), порівняно з цим
показником у здорових, що дорівнював 3,09±0,30 Г/л. Зокрема, цей підйом відбувся в
результаті вірогідного зростання В-лімфоцитів до 30,57 % (p<0,001). Як відомо, на поверхні ці
клітини несуть імуноглобуліни, що функціонують як рецептори до антигенів. У відповідь на
взаємодію з антигеном В-лімфоцити відповідають розподілом і диференціацією в плазматичні
клітини, що виробляють антитіла, за допомогою яких забезпечується гуморальний імунітет
[11, 12]. За даними багатьох вчених, збільшення В-лімфоцитів відзначається при аутоімунних
захворюваннях, хронічних захворюваннях печінки, цирозі, муковісцедозі, бронхіальній астмі,
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паразитарних і грибкових інфекціях [13-15]. Зокрема, у хворих тварин спостерігалась
вірогідне зменшення О-лімфоцитів до 8,07 % (p<0,001). Останні, як відомо, є однією з
найбільш реактивних клітинних систем організму та за необхідністю можуть перетворюватися
на Т- і В-лімфоцити, не проходячи диференціацію в імунних органах. Кількісна і відносна
зміна цих клітин, на нашу думку, відбулась за впливу Treponema cuniculi на організм кролів.
У крові тварин дослідних груп відмічалась вірогідне кількісне збільшення Тлімфоцитів на 35,42 % (p<0,01) за рахунок Т-хелперів, які зросли в 1,82 рази, що вказує
активацію імунної системи організму кролів.

Хворі

8,07***
30,57***

61,36
Т-лімфоцити
В-лімфоцити
О-лімфоцити

Рис. 1. Т-, В-, О-лімфоцити крові кролів за впливу збудника Treponema cuniculi, %
Примітка: ***p<0,001, порівняно із здоровими тваринами
Таблиця
Показники клітинного імунітету кролів за впливу збудника Treponema cuniculi (М±m)
Показники
Т-лімфоцити, Г/л
В-лімфоцити, Г/л
Т-хелпери, Г/л
Т-супресори, Г/л
ІРІ
Т-активні, Г/л
О-лімфоцити, Г/л

Групи тварин
Здорові (контроль), n=27
Хворі (дослід), n=28
3,19±0,26
4,32±0,18**
0,88±0,07
2,19±0,14***
1,80±0,15
3,28±0,14***
1,39±0,14
1,12±0,12
1,44±0,12
5,77±1,52**
2,39±0,26
2,96±0,15*
1,61±0,19
0,51±0,04***

Примітка: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 порівняно із здоровими тваринами

Відсоток Т-супресорів у крові тварин, хворих на спірохетоз, достовірно знизився до
15,00% (p<0,01), порівняно зі здоровими (рис. 2). Такий перерозподіл у популяції Т-клітин

225

зумовив зростання імунорегуляторного індексу (ІРІ) у кролів дослідної групи в 4 рази, ніж у
здорових.
Зокрема, у заражених тварин загальна кількість Т-активних лімфоцитів крові була на
23,85 % більшою, ніж у контролі.

15,00***

Здорові; Тсупресори;
25,81

Хворі

47,18***
Здорові; Тхелпери;
32,19

Рис. 2. Т-хелпери та Т-супресори крові кролів за впливу збудника Treponema cuniculi,%
Примітка: ***p<0,001 порівняно із здоровими тваринами

У цілому отримані результати досліджень показали, що вплив збудника Treponema
cuniculi у крові кролів призвів до збільшення Т- і В-лімфоцитів, Т-хелперів і Т-активних, на
фоні зниження О-лімфоцитів і Т-супресорів. Такий перерозподіл популяцій лімфоцитів,
свідчать про імунну відповідь на паразитування спірохет та виникненню запальних процесів
на слизовій оболонці зовнішніх статевих органів, в області анального отвору і на прилеглих
ділянках шкіри.
ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що у крові кролів, хворих на спірохетоз, відмічалось кількісне
збільшення лімфоцитів, в основному за рахунок вірогідного збільшення В-лімфоцитів до 30,57
% (p<0,001). У крові тварин дослідних груп відмічалась кількісне збільшення Т-лімфоцитів на
35,42 % (p<0,01) за рахунок Т-хелперів, які зросли в 1,82 раза, що вказує активацію імунної
системи організму кролів. Крім цього, у заражених тварин спостерігалась достовірне
зменшення О-лімфоцитів до 8,07 % (p<0,001) та відсотка Т-супресорів – до 15,00 % (p<0,01),
порівняно зі здоровими. Такий перерозподіл у популяції Т-клітин зумовив зростання
імунорегуляторного індексу у кролів дослідної групи в 4 рази, ніж у здорових. У хворих тварин
кількість Т-активних лімфоцитів крові була на 23,85 % більшою, ніж у контроля.
В цілому отримані результати досліджень показали, що за впливу збудника Treponema
cuniculi у крові кролів призвело до збільшення Т- і В-лімфоцитів, Т-хелперів і Т-активних, на
фоні зниження О-лімфоцитів і Т-супресорів. Такий перерозподіл популяцій лімфоцитів,
свідчать про імунну відповідь за паразитування спірохет.
Перспективи досліджень полягають у досліджені показників гуморальної ланки
імунітету за впливу збудника Treponema cuniculi.
THE EFFECT OF TREPONEMA CUNICULI ON THE CELLULAR IMMUNITY
OF RABBITS
Y. V. Duda
Dnipro State Agrarian and Economic University,
25, S. Efremovа st., Dnipro, 49000, Ukraine
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SUMMARY
The spirochetosis of rabbits is widespread and affects animals in size of from 3-5 to 30 % and
sometimes even 90 % in individual rabbit breeding farms.
The experimental part of the work was performed in LLC “Albest” of the Dnepropetrovsk
region during 2016-2019. The study was conducted on male rabbits of California breed of 3-4 months
of age, weighing 3.5-4.0 kg selected on the basis of analogs. In order to determine the level of
infection of rabbits by Treponema cuniculi, their excrement was investigated by the MacMaster
method and divided into two groups: healthy animals (control group) and sick animals (research
group). The count of T-and B-lymphocytes was determined by the method of spontaneous rosetteformation with sheep erythrocytes. Spirochetosis in male rabbits caused significant changes in the
count of T- and B-lymphocytes. It was established that an increase in the number of lymphocytes was
observed in the blood of rabbits with spirochetosis, mainly because of a possible increase in Blymphocytes by 30.57 % (p <0.001). In the blood of animals of the experimental groups, there was
an increase in the number of T-lymphocytes by 35.42 % (p <0.01) due to T-helpers, which increased
by 1.82 times, which indicates the activation of the immune system of rabbits. In effected animals
showed a significant decrease in O-lymphocytes to 8.07 % (p<0.001) and the percentage of Tsuppressors - up to 15.00 % (p<0.01), compared with healthy ones. This redistribution in the
population of T-cells led to an increasing of the immune-regulatory index in rabbits of the
experimental group by 4 times than in healthy ones. Sick animals have T-active blood lymphocytes
more 23.85 % than in the control one. In general, the results of studies showed that effect of the
pathogen Treponema cuniculi in the blood of rabbits led to an increase in T-and B-lymphocytes , Thelper cells and T-active , against the background of a decrease in B-lymphocytes and T-suppressors.
Such redistribution of lymphocyte populations suggests an immune response to parasitism of
spirochaeta.
Keywords: SPIROCHETOSIS, TREPONEMA CUNICULI, SPIROCHAETA CUNICULI, TAND B-LYMPHOCYTES, T-LYMPHOCYTE POPULATIONS, RABBITS.
КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ КРОЛИКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
TREPONEMA CUNICULI
Ю. В. Дуда
Днепровский государственный аграрно-экономический университет,
ул. С. Ефремова, 25, г. Днепр, 49000, Украина
АННОТАЦИЯ
Спирохетоз кроликов распространен повсеместно и поражает в отдельных
кролиководческих хозяйствах от 3-5 до 30 %, а иногда даже 90 % животных.
Экспериментальная часть работы выполнена в ООО «Олбест» Днепропетровской области в
течение 2016-2019 гг. Исследование проведено на кроликах-самцах 3-4 месячного возраста,
массой тела 3,5-4,0 кг калифорнийской породы, отобранных по принципу аналогов. С целью
определения уровня пораженности Treponema cuniculi кроликов, их экскременты исследовали
методом Мак-Мастера и поделили на две группы: здоровые животные (контрольная группа) и
больные животные (исследовательская группа). Количество Т- и В-лимфоцитов определяли
методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана. Спирохетоз у кроликов
вызвал существенные изменения количества популяций Т- и В-лимфоцитов. Установлено, что
в крови кроликов, которые больны трепонемозом, отмечалось увеличение количества
лимфоцитов, в основном за счет увеличения В-лимфоцитов в 30,57 % (p<0,001). В крови
животных опытных групп установили рост количества Т-лимфоцитов на 35,42 % (p<0,01) за
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счет Т-хелперов, которые выросли в 1,82 раза, что указывает активацию иммунной системы
организма кроликов. Кроме этого, у зараженных животных наблюдалось достоверное
уменьшение О-лимфоцитов до 8,07 % (p<0,001) и процента Т-супрессоров - до 15,00 %
(p<0,01), по сравнению со здоровыми. Такое перераспределение в популяции Т-клеток
обусловил рост иммунорегуляторного индекса у кроликов опытной группы в 4 раза, чем у
здоровых. У больных животных количество Т-активных лимфоцитов крови было на 23,85%
больше, чем в контроле. В целом, полученные результаты исследований показали, что при
воздействии возбудителя Treponema cuniculi в крови кроликов привело к увеличению Т- и Влимфоцитов, Т-хелперов и Т-активных, на фоне снижения В-лимфоцитов и Т-супрессоров.
Такое перераспределение популяций лимфоцитов, свидетельствуют об иммунном ответе на
паразитирование спирохет.
Ключевые слова: СПИРОХЕТОЗЫ, TREPONEMA CUNICULI, SPIROCHAETA
CUNICULI, Т и В-ЛИМФОЦИТЫ, ПОПУЛЯЦИИ Т-ЛИМФОЦИТОВ, КРОЛИКИ.
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