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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ Т- І В- КЛІТИННОГО
ІМУНІТЕТУ КОРОПА ЗА ФІЛОМЕТРОЇДОЗУ
Анотація
Наведені дані гематологічних показників коропа за філометроїдозу. При проведенні
паразитологічного дослідження на тілі риби виявляли припухлості, горбики, почервонілі ділянки,
наїжачення луски. У деяких лускових кишеньках та мязевій тканині було виявлено гельмінтів рожевого
кольору, довжиною 8-10 см. Статевозрілі нематоди частіше локалізувалися під лусочками навколо
голови у хребтовій частині, на боках і черевці, інколи на зябрових кришках, рідше їх знаходили на
хвостовій частині. Одержані дані свідчать про значні зміни гематологічних показників еритроїдного
ряду крові хворих та здорових риб. Аналіз даних показав, що кількість еритроцитів була значно вища у
клінічно здорових риб, проте резистентність еритроцитів була дещо підвищена у крові риб, хворих
філометроїдозом. Гематокритна величина була дещо вищою у крові клінічно здорових риб. Встановлено
незначне зниження кількості Т-активних лімфоцитів у крові риб уражених філометроїдозом на 15,76 %
(Р  0,01). Таку ж тенденцію до зниження встановлено стосовно інших показників, а саме Т-загальних
лімфоцитів на 12,84 % (Р  0,01). Вірогідно знижувалися показники Т-хелперів (на 17,70 %), Т-супресорів
(на 35,31 %) та значення В-РУЛ лімфоцитів на 10,55 % (Р  0,05).
Ключові слова. риба, філометроїдоз, кров, інвазії, водойма, діагноз, еритроцити, лейкоцити

Вступ. Рибне господарство внутрішніх водойм України займає помітне місце у
виробництві продукції тваринництва. Значне зниження обсягів виробництва товарної
риби пов'язане із складним станом, в якому опинилося рибництво внутрішніх водойм
України в нових економічних умовах, і вимагає перегляду як пріоритетів розвитку його
основних напрямків, так і технологічних заходів щодо одержання рибної продукції в
ставових рибних господарствах [1, 2].
Суттєвою небезпекою для рибництва є ураження риб паразитарними хворобами, а
для людини – споживання риби, інвазованої гельмінтозоонозами. Риба, яка є цінним
продуктом харчування, може стати причиною виникнення серйозних гельмінтозів
людини.
У галузі рибництва офіційні статистичні дані про втрати враховують майже без
виключення лише втрати від загибелі риб внаслідок інвазійних хвороб. Якщо взяти до
уваги, що паразитарні хвороби супроводжуються порушеннями обмінних процесів в
організмі риб, внаслідок чого знижується їх продуктивність і оплата корму, то втрати
будуть ще більшими. Тому, своєчасна діагностика хвороб риб та їх попередження і
ліквідація важливі в економічному відношенні і мають велике значення [4, 7].
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Значення іхтіопатологічних та іхтіопаразитологічних досліджень все більше
зростає у зв'язку із розширенням робіт з рибництва і запровадженням нових об'єктів
розведення (у тому числі і тих, які завозяться з інших країн), застосуванням нових
ветеринарних іхтіопаразитологічних методів. Втрати, які спричиняють хвороби риб,
особливо паразитарні, залишаються значними. Зрозуміло, що точний діагноз інвазійного
захворювання може бути поставлено лише за визначенням його збудника до виду, а без
такого діагнозу не може бути забезпечена ефективність заходів профілактики і лікування,
тобто зниження втрат у рибництві [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спостереження за змінами складу крові
допомагає контролювати фізіологічний стан організму риби, що вкрай важливе при
проведенні різних іхтіологічних, іхтіопатологічних та інших досліджень і рибоводних
заходів [3, 4].
Для збору матеріалу при гематологічному і морфологічному аналізі крові риб в
польових умовах необхідно мати елементарну похідну лабораторію, до складу якої
можуть входити розкладний робочий столик будь-якої конструкції і невеликий ящик з
матеріалами і обладнанням. Кров риб чітко реагує на вплив різних патогенних факторів:
збудників інфекційних та інвазійних хвороб, токсикантів, несприятливих умов довкілля
та інше. За змінами гематологічних показників крові можна судити про характер
патологічних процесів які відбуваються в організмі риб. Результати гематологічних і
біохімічних та цитогенетичних досліджень крові відносяться до допоміжних і
дозволяють уточнити діагноз хвороби. Основними гематологічними показниками, які
використовують в іхтіопатології є: визначення кількості еритроцитів і лейкоцитів, рівня
гемоглобіну, швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) і виведення лейко грами [5].
Метою роботи було дослідження рибницько – біологічних, гематологічних та
біохімічних показників хворих та клінічно здорових риб.
Методологія дослідження. Об’єктами досліджень були дволітки коропа, які
вирощувалися у полікультурі з товстолобом та білим амуром. Для досліджень
використали дві групи. В однієї групи риб виловленої з ставу №1 спостерігали клінічні
ознаки філометроїдозу. Хворі та клінічно-здорові риби утримувалися в окремих ставах.
Для визначення змін паразитофауни ставкових риб залежно від середовища існування
враховувалися поетапні паразитологічні розтини і рибоводні дані, щільність посадки,
годівля риб, удобрення ставків.
Результати дослідження. В кінці травня на початку червня у дволіток коропа
спостерігалося схуднення, млявість рухів, анемія зябер, риба більше трималася біля поверхні води, не брала корм. При проведенні паразитологічного дослідження на тілі риби
виявляли припухлості, горбики, почервонілі ділянки, наїжачення луски. У деяких
лускових кишеньках та мязевій тканині було виявлено гельмінтів рожевого кольору,
довжиною 8-10 см. У місцях паразитування нематоди спостерігалися кров'янисті плями,
руйнувався пігмент луски, на ній утворювався мозаїчний малюнок, лусочки випадали.
Статевозрілі нематоди частіше локалізувалися під лусочками навколо голови у хребтовій
частині, на боках і черевці, інколи на зябрових кришках, рідше їх знаходили на хвостовій
частині [6].
При розтині риби спостерігався запальний процес у печінці, вона збільшена,
глинистого кольору, пульпа розм'якшена з осередками крововиливів. Нирки
кровонаповнені, дещо збільшені. Плавальний міхур запалений, стінки його матові із
брудно-сірим відтінком. На основі епізоотологічних даних, клінічних ознак та патолого
– анатомічних змін нами був поставлений діагноз на філометроїдоз коропів.
Вивчення змін показників еритроїдного ряду крові проводили у дволіток коропа
хворих та здорових риб. Результати досліджень показали, що гематологічні показники у
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коропа зазнають значних змін при виникненні захворювань. Як видно з даних, наведених
в таблиці 1, кількість еритроцитів у крові хворих дволіток коропа значно менша,
порівняно до їх кількості в крові здорових риб (Р0,01).
Таблиця 1. Показники еритроїдного ряду крові дволіток коропа (Мm, n=8)
Показники
Кількість еритроцитів Т/л
Резистентність еритроцитів
Гематокрит, %
Гемоглобін, г%
Об’єм 1 еритроцита, мк3
Кількість гемоглобіну в 1 еритроциті 10-12 г
Концентрація гемоглобіну в 1 еритроциті, %

Дволітки хворі
1,10,07
1,40,28
35,02,72
6,750,50
168,813,54
54,81,89
25,422,55

Дволітки
клінічно здорові
2,10,23**
0,80,15*
41,52,30*
10,80,70***
133,4222,63
51,06,55
30,942,24

Ступінь вірогідності : * - Р0,05; ** - Р0,01; *** - Р0,001

Резистентність еритроцитів у крові клінічно здорових коропів на 41,1% менша
(Р0,05) порівняно до резистентності еритроцитів у крові хворих риб.
Одержані результати досліджень свідчать також про значні зміни гематокритної
величини в крові хворих та здорових риб. Спостерігалося вірогідне зниження показника
гематокриту у хворих риб на 20,6% (Р0,05) порівняно до клінічно здорових.
Дослідження вмісту гемоглобіну в крові коропа показали, що вміст його також
зазнавав значних змін у хворих та клінічно здорових риб. Зокрема, в крові клінічно
здорових риб вміст гемоглобіну становив 10,80,70 г/%, у крові хворих риб він був
менший відповідно на 31,6% (Р0,001). Вміст гемоглобіну в крові коропа знаходиться в
прямій залежності від кількості еритроцитів. При виникненні хвороби кількість
еритроцитів і вміст гемоглобіну в крові коропа зменшується.
Об’єм одного еритроцита в крові клінічно здорових риб становив 133,4222,63, а в
крові хворих риб цей показник зростав на 18,7%. Кількість гемоглобіну в одному
еритроциті майже однакова в крові хворих та здорових риб. Вона становила відповідно
54,81,89 і 516,5510-12 г. Концентрація гемоглобіну в одному еритроциті незначно
підвищувалася у клінічно здорових риб [4].
Таким чином, одержані дані свідчать про значні зміни гематологічних показників
еритроїдного ряду крові хворих та здорових риб. Аналіз даних показав, що кількість
еритроцитів була значно вища у клінічно здорових риб, проте резистентність еритроцитів
була дещо підвищена у крові риб, хворих запаленням плавального міхура. Гематокритна
величина була дещо вищою у крові клінічно здорових риб. Кількість гемоглобіну була
значно більша у крові клінічно здорових риб, що можна пояснити високим вмістом
кисню у воді.
Об’єм одного еритроцита був значно вищий у хворих риб. Зазнає незначного
зниження в даних риб кількість та концентрація гемоглобіну в одному еритроциті.
На основі одержаних нами результатів можна зробити висновок, що виникнення
хвороби у значній мірі впливає на гематологічні показники у коропа, що слід
враховувати при встановленні діагнозу даної хвороби. Тест на мікроядра за останні роки
набув широкого визнання при дослідженнях прикладного мутагенезу, головним чином
завдяки відносно простому приготуванню препаратів і швидкого їх аналізу [3, 9].
Аналіз препаратів з різних серій показав (табл. 2), що мікроядра в еритроцитах
периферичної крові коропа, який вирощувався в господарстві виявляються з різною
частотою у хворих та здорових риб.
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Таблиця 2. Кількість мікроядер в еритроцитах крові коропа (Мm, %o, n=8)
Вік риб
Дволітки хворі
Дволітки клінічно здорові

Кількість підрахованих
еритроцитів
1000
1000

Кількість еритроцитів з
мікроядрами
12,20,63***
8,20,51

Ступінь вірогідності : * - Р0,05; ** - Р0,01; *** - Р0,001

У клінічно здорових дволіток кількість мікроядер в еритроцитах становила
8,20,51%о. Підвищення мікроядер спостерігалося у хворих коропів відповідно на 35,4%
(Р0,001).
Таким чином, мікроядра виявлені в еритроцитах крові хворих та здорових риб.
Однак у хворих риб їх кількість значно більша.
Особливої уваги заслуговує аналіз даних співвідношення Т-лімфоцитів до Вклітин та Т-хелперів до Т-супресорів. За останні роки у ветеринарній медицині проведено
ряд досліджень, у яких показано, що інформативність про захисні властивості організму,
його пристосування до конкретних умов значно зростає, якщо поряд з іншими
показниками у крові враховувати кількість окремих популяцій і субпопуляцій
лімфоцитів, особливо Т- і В-клітин [1, 2, 8].
У дослідах було доведено, що ці клітинні елементи займають центральне місце в
системі імунітету. Зокрема, Т-хелпери беруть участь у розпізнаванні чужерідності
генетичної інформаціі і сприяють диференціації та проліферації В-лімфоцитів – основних
продуцентів антитіл. Т-супресори, навпаки, гальмують імунні реакції і, таким чином,
відіграють регулюючу роль у захисних процесах організму. У нормальних умовах
відмічається певне співвідношення Т-хелперів до Т-супресорів. При зменшенні числа Тхелперів, що відмічається у людини і тварин при імунодефіцитах, зростає кількість Тсупресорів і різко знижуються захисні функції організму проти інфекцій. Тому, для
визначення здатності організму протидіяти інфекції має значення контроль за
нормальними параметрами цих клітин у крові [7, 10].
При вивченні впливу філометроїдозу на організм коропа у дослідних ставах,
оцінювали зміни Т- і В- клітинного імунітету клінічно здорових та інвазованих риб.
Зміни імунітету визначали за такими показниками: Т-активні лімфоцити (ТА), Т-загальні
лімфоцити (ТЕ), Т-хелпери (Тh), Т-супресори (Ts), В- лімфоцити. Показники Т- і Вклітинного імунітету у крові здорових і уражених філометрами коропів наведені на рис 1.
Аналіз даних свідчить про незначне зниження кількості Т-активних лімфоцитів у
крові дослідної групи риб на 15,76 % (Р  0,01). Таку ж тенденцію до зниження
встановлено стосовно інших показників, а саме Т-загальних лімфоцитів на 12,84 % (Р 
0,01).
Вірогідно знижувалися показники Т-хелперів (на 17,70 %), Т-супресорів (на
35,31 %) та значення В-РУЛ лімфоцитів на 10,55 % (Р  0,05).
Отже, можна констатувати тенденцію до вірогідного зниження всіх вищевказаних
показників у дослідній групі риб.
Висновки і перспективи. 1. При проведенні паразитологічного дослідження на
тілі риби виявляли припухлості, горбики, почервонілі ділянки, наїжачення луски. У
деяких лускових кишеньках та мязевій тканині було виявлено гельмінтів рожевого
кольору, довжиною 8-10 см. Статевозрілі нематоди частіше локалізувалися під лусочками навколо голови у хребтовій частині, на боках і черевці, інколи на зябрових
кришках, рідше їх знаходили на хвостовій частині.
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Рис. 1. Показники Т- і В- клітинного імунітету коропа (M±m; n=8)
2. Одержані дані свідчать про значні зміни гематологічних показників
еритроїдного ряду крові хворих та здорових риб. Аналіз даних показав, що кількість
еритроцитів була значно вища у клінічно здорових риб, проте резистентність еритроцитів
була дещо підвищена у крові риб, хворих філометроїдозом. Гематокритна величина була
дещо вищою у крові клінічно здорових риб.
3. Аналіз даних свідчить про незначне зниження кількості Т-активних лімфоцитів
у крові риб уражених філометроїдозом на 15,76 % (Р  0,01). Таку ж тенденцію до
зниження встановлено стосовно інших показників, а саме Т-загальних лімфоцитів на
12,84 % (Р  0,01). Вірогідно знижувалися показники Т-хелперів (на 17,70 %), Тсупресорів (на 35,31 %) та значення В-РУЛ лімфоцитів на 10,55 % (Р  0,05).
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF T- AND B-CELL IMMUNITY
OF CARP BY PHILOMETROIDOSIS
Abstract
The data of hematological parameters of carp for phylometroidosis are given. During the parasitological
examination on the body of the fish revealed swelling, bumps, reddened areas, stiffness of the scales. Pink
helminths 8-10 cm long were found in some scaly pockets and muscle tissue. Mature nematodes were more often
localized under the scales around the head in the spine, on the sides and abdomen, sometimes on the gill covers,
less often they were found on the tail. The obtained data indicate significant changes in hematological
parameters of the erythroid blood line of sick and healthy fish. Analysis of the data showed that the number of
erythrocytes was significantly higher in clinically healthy fish, but the resistance of erythrocytes was slightly
increased in the blood of fish with phylometroidosis. The hematocrit was slightly higher in the blood of
clinically healthy fish. There was a slight decrease in the number of T-active lymphocytes in the blood of fish
affected by phyllometroidosis by 15.76% (P - 0.01). The same downward trend was found for other indicators,
namely T-total lymphocytes by 12.84% (P - 0.01). The indicators of T-helpers (by 17.70%), T-suppressors (by
35.31%) and the values of B-RUL of lymphocytes by 10.55% (P - 0.05) probably decreased.
Keywords. fish, phylometroidosis, blood, invasion, reservoir, diagnosis, erythrocytes, leukocytes
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