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Abstract. The results of our experiments showed that the prior use of adjuvant increases the titer of the immune 

serum of Toxoplasma. Strong effect of adjuvant on the synthesis of antibodies during immunization by dezinte-
gratom of toxoplasma and increasing of animal resistance by adjuvant in immunization with toxic toxoplasma were 
found. Specifically, several domestic rabbits were died upon immunization of toxic toxoplasma without the use of 
adjuvants, but using of adjuvant didn’t show negative influence. 
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ТОКСОПЛАЗМАНЫҢ ИММУНДЫ ҚАН САРЫСУЫН  
ҮЙ ҚОЯНЫНАН АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 
Р. А. Абилдаева, А. Д. Дауылбай, Г. С. Рысбаева 

 
М. Əуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: инвазия, адъвантты, ультрадыбыс, Т жəне В лимфациттер, иммуноглобулин. 
Аннотация. Мақалада токсоплазманың иммунды қан сарысуын үй қоянынан алу жолдары қарасты-

рылған. Токсоплазма паразиті табиғатта тағы аңдар мен үй жануарлары жəне адамдарда кең таралған. 
Токсоплазмаға бейімділігіне қарай жануарлар бірнеше топқа бөлінетіндігі мен токсоплазманың кең 
географиялық аймақтарда таралуында құстардың маңызы зор. Жыл құстары бір материктен екінші материк-
ке ұшу арқылы токсоплазманы тарататыны анықталған. Токсоплазманың табиғатта сақталуына үй жануар-
ларының да маңызы зор. Жүргізілген зерттеулер үй жануарларында токсоплазмоз кеңінен таралғанын 
көрсетеді.  

Біздің 1975 жылдан бері токсоплазмозды зерттеудегі ғылыми жұмыстарымыз негізінен лабораториялық 
жануарлар пайдаланылды. Токсоплазма антигенін алу жəне оны тексеру, токсоплазмалық иммунды сарысу 
алу жəне оны пайдалану т.б. көптеген жұмыстардың негізі ақ тышқандар мен үй қояндарында жүргізілді. 
Зерттеу жұмыстарына пайдаланылатын қояндарды, алдын ала токсоплазмозға тексергенде 15-30% оң 
көрсеткіш көрсететіні анықталды. Токсоплазмамен жұқтырылған буаз аналық қояндардың 80-90%-ы іш 
тастайды. Кейде іш тастамай туған көжектер əлжуаз болып, көбісі өліп қалады. Токсоплазмоз қояндарда 
алғашқы кезде жіті түрде өтеді. Ауырған қояндардың жүндері үрпиіп, тамаққа тəбеті болмай, бүрісіп 
бұйығып отырады. Аса жіті токсоплазмозбен ауырған қояндар 4-5 күнде өледі. Жіті токсоплазмозбен ауыр-
ған қояндардың 34-40%-ы 5-10 күнде өліп, қалғандары біртіндеп оңалады. Өлген қояндардың барлық ішкі 
мүшелерінен; бауыр, талақ, бүйрек, жүрек, ми ұлпаларынан микроскопиялық əдіспен токсоплазманы 
байқауға болады. Сонымен қатар биологиялық əдіспен бөліп алуға болады. Токсоплазма штаммдарын ұстау 
əсіресе оны тазалау үшін лабораториялық жануарлардан қоян тиімді болып саналады. 
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Токсоплазманың жоғарғы мөлшердегі антиденесі бір иммунды қан сарысуын алу үшін 
қалыптасқан тəсілдерді қолдануға болмайды. Микроб, паразит т.б. көптеген ағзалар антигендердің 
қасиеттері əртүрлі болып келетіндіктен, əрқайсысының иммундеу тəсілінің алдын ала зерттеу 
керек. Бұл үшін: жануарлардың түрі, антиген егу жері, оны енгізу түрі (тері астына, бұлшық етке, 
т.б.) адъвантты қолдану тəсілі, антигенді алу тəсілі, антигеннің физика-химиялық қасиеті, қан алу 
мерзімі, т.б. көптеген жағдайлар анықталу қажет. 

Иммундеу тəсілін зерттеу мақсатында біз үй қояны мен қойға салыстырмалы түрде біршеше 
тəжірибелер жүргіздік[1].  

1 тəсіл. Иммундеу үшін ультрадыбыспен əсер ету арқылы алынған токсоплазма дезинтеграты 
(токсоплазма антигені) жəне сол антигеннен изоиондыбөлшектеу арқылы бөлініп алынған 
паразиттің өзіне тəн компоненті алынған.  

Иммунделінетін үй қояндары екі топқа бөлінді. Бірінші топ қояндарын үш аптаға созылған 
сүлбе арқылы токсоплазма дезинтегратымен иммунделді. Ол үшін бірінші аптада антиген көк қан 
тамырына 0,5 мл енгізді. Сонымен қатар құрсақ тері астына 0,2 мл антигеннің Фрейнд адъюванты-
мен бірдей мөлшердегі қоспасы егілді. 4 күннен кейін көк қан тамырына 0,5 мл антиген жіберілді. 
Келесі екінші жəне үшінші аптада иммундеу осы бірінші апта сүлбесімен жүргізілді.  

Иммундеу 40 күн үзілістен кейін қайталанды. Олүшін антиген 3 ретегілді.  
Бірінші рет құрса қаймағының тері астына антигеннің Фрейнд адъюванты мен қоспасынан              

0,2 мл егілді.  
Екінші жəне үшінші рет антигеннің 0,5 мл 3-4 күн аралатып көктамырға жіберілді. 
Екінші топ қояндары токсоплазманың өзіне тəн компоненті арқылы, алғашқы сүлбемен 

иммунделді. Антигеннің көкқантамырына жіберілген мөлшері 0,75 мл, тері астына 1,2 мл (адъю-
вантпен қоспасы). Екі топтағы үйқояндарын иммундеу үшін пайдаланылған антигендердегі ақуыз 
мөлшері 1 мг/мл. 

Үшінші топ қояндары уытты токсоплазма рН штаммасымен иммунделді. Ол үшін антиген              
0,2 мл мөлшерде екі рет, аралығына 10 күн салып егіледі. 30 күн өткен соң тағы да 0,2 мл 
мөлшерде екі рет аралығына 7 күн салып егіледі. 

Егілген антигендердегі токсоплазма саны 7х40 үлкейткішпен қарағанда 1-2 болу керек. 
Төртінші топ үйқояндарын иммундеу үшін топ қояндарының сүлбесімен жүргізіледі. Бірақ 

уытты токсоплазманы егу алдында 2-3 күн бұрын үй қояндарының лимфа бездерінің аймағына              
0,2 мл антигеннің Фрейнд адъювантымен қоспасы жіберіледі. 

 
1-кесте – Токсоплазманың антигендерімен иммундеу сүлбесіне байланысты антидене мөлшерін анықтау 

 

Жануартоптары 
Антиденетитрі 

1 7 14 21 28 35 42 

1 топ 
1 кезең 
2 кезең 

 
 

1:40 

 
1:20 
1:320 

 
1:80 
1:640 

 
1:160 

1:1280 

 
1:320 

 
1:640 

 
1:640 

2 топ 
1 кезең 
2 кезең 

 
 

1:40 

 
1:20 
1:320 

 
1:40 
1:640 

 
1:80 

1:1280 

 
1:160 

 
1:320 

 
1:640 

3 топ 
1 кезең 
2 кезең 

 
 

1:80 

 
1:10 
1:320 

 
1:40 

1:1280 

 
1:160 

1:2560 

 
1:320 

 
1:640 

 

4 топ 
1 кезең 
2 кезең 

 
 

1:80 

 
1:80 
1:320 

 
1:160 

1:1280 

 
1:320 

1:5120 

 
1:640 

 
1:1280 

 

Түсініктеме: кестедеантидененің орта геометриялықтитрікөрсетілген. 

 
Зерттеу нəтижесі: бірінші жəне екінші тəжірибе мізде үйқояндарының қанындағы токсоплаз-

малық антидене мөлшері 1:640 жəне 1:320 титрге көтерілгенін көрсетті (1-кесте). Ал үшінші жəне 
төртінші топ жануарларының қанындағы токсоплазмалық антидене 1:1280 жəне 1:2560 титрге 
жетті. Жоғарғы көрсеткіш токсоплазма дезинтегратын қолданғанда да алынды. 
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2-кесте – Токсоплазманың иммундық ансарысуындағы иммуноглобулин түрлерінің титрлерін анықтау 
 

№ 
п/п 

Иммуноглобулин 
Иммундезкүндері 

5 7 10 14 21 35 42 

Антиденетитрі 

а) токсоплазма дезинтегратынақарсыиммундысарысуы 

1 
2 
3 

М+G 
М 
G 

1:40 
1:40 
1:5 

1:80 
1:80 
1:10 

1:160 
1:160 
1:40 

1:320 
1:160 
1:160 

1:640 
1:320 
1:320 

1:1280 
1:160 
1:640 

1:1280 
1:20 

1:1280 

б) токсоплазманыңөзінетəнантигендіккомпонентінеқарсыиммундысарысуы 

1 
2 
3 

М+G 
М 
G 

1:20 
1:20 
1:5 

1:40 
1:40 
1:10 

1:80 
1:80 
1:20 

1:160 
1:80 
1:40 

1:320 
1:160 
1:640 

1:640 
1:320 
1:320 

1:640 
1:20 
1:640 

в) вируленттітоксоплазмағақарсыиммундысарысу 

1 
2 
3 

М+G 
М 
G 

1:10 
1:10 

 

1:40 
1:20 
1:10 

1:160 
1:80 
1:20 

1:320 
 

1:20 

1:640 
1:320 

 

1:1280 
1:320 

 

1:1280 
1:80 

 
 

Қан құрамындағы антиденелер иммуноглобулин, яғни иммундеу кезіндегі синтезделген 
глобулиндерден тұрады. Сондықтан глобулин фракциясының мөлшерінің көбеюі, қандағы 
антиденелер титрінің жоғарылауының белгісі. Қорыта айтқанда, қарапайымдылар типіне жататын 
токсоплазма паразитіне қарсы иммунды қансарысуын алу үшін иммундеуді екі кезеңмен жүргізген 
тиімді [5, 6]. 

Токсоплазма антигенін алдымен ерітілген (дезинтеграт) күйінде, кейін уытты жасуша түрінде 
адъювантпен араластырып салған тиімді. Антиген теріастына жəне бұлшық етке енгізілгенде, бір 
жерде салынбай, бірнеше лимфа бездерінің жинақталған жеріне бөліп салу керек. Біз ғылыми 
жұмыстарымызда: токсоплазманың антиген компоненттерін зерттеу жəне өзіне тəн компоненттерді 
алу, сондай-ақ токсоплазманың басқа паразиттермен антигендік байланысы т.б. зерттеу жұмыс-
тарымызға керекті жоғарғы дəрежелі иммунды қансарысуын алу үшін төмендегі сүлбені пайда-
ландық.  

Иммундеуге қажетті токсоплазма антигенін бірдей мөлшерде адъювантпен араластырып, тері 
астына төрт жерге лимфа бездерінің жəне маңайына салу керек. Екінші жəне үшінші егуді бұлшық 
етке жəне 14 күн егу керек. Төртінші егуді 44-күні қантамыры арқылы жіберілген соң 14-2 күндері 
жануарларды қансыздандыру керек. Осы сүлбемен алынған токсоплазманың иммунді қансарысуы 
ең жоғарғы антидене титрін көрсетті. Алынған иммунды сарысу, токсоплазманың өзіне тəн 
сезімталдығы жоғары антигенін алу жүргізілген жұмыстар үшін пайдаланылды. 

Сонымен, қорыта келе, Үй қоянына жүргізілген иммунизация сүлбесі болашақта өндіріске 
керекті токсоплазма сарысуының процуденті болатын жануарларға жүргізілетін иммундеу 
əдістеріне үлгі болды. Токсоплазма паразитімен үйқояндарын иммундеу арқылы алынған жоғары 
дəрежелі иммунды қансарысуы: 

- токсоплазманың антигендік құрылымы анықтау жəне басқа туыстық паразиттермен 
антигендік байланысын зерттеуге пайдаланылды;  

- токсоплазма, безноития жəне саркоспородия паразиттерінің антигендік компоненттерін алу 
үшін қажетті иммуносорбенттерді жасауға пайдаланылды; 

- токсоплазма, безноития жəне саркоспородия паразиттеріне қарсы иммундық ансарысуын алу 
үшін осы анықталған сүлбе пайдаланылды; 

- токсоплазмоз ауруын серологиялық əдістермен анықтауда қажетті стандартты қансарысуын 
көпмөлшерде алу үшін пайдаланылатын үйжануарларын иммундеу үшін ұсынылған сүлбе 
пайдаланылды. 
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Аннотация. Результаты наших экспериментов показывают, что предварительное использование 

адъюванта повышает титр иммунной сыворотки токсоплазмы. Сильное действие адъювант на синтез анти-
тела при иммунизации дезинтегратом токсоплазмы и повышение адъювантом резистентности организма 
животных при иммунизации токсичной токсоплазмы были обнаружены. Точнее, при иммунизации токсич-
ной токсоплазмы без использования адъюванта несколько домашних кроликов погибли, но при исполь-
зовании адъюванта не показали отрицательные влияния. 
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