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METHODS OF PREPARATION OF THE PET RABBIT
IMMUNE SERUM REVELATION TOXOPLASMA
R. A. Abildaeva, A. D. Dauіlbaі, G. S. Rysbaeva
M. Auezov named South-Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan.
E-mail: rozita.71@.mail ru
Key words: invasion, advanty ultrasound, T and B lymphocyte immunoglobulins.
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 dezintegratom 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.
ƏОЖ 619:616.96

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 қарастырылған. 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 материкке ұшу арқылы токсоплазманы тарататыны анықталған. Токсоплазманың табиғатта сақталуына үй жануарларының 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 ауырған 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 адъювантымен 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 (адъювантпен 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
1 топ
1 кезең
2 кезең
2 топ
1 кезең
2 кезең
3 топ
1 кезең
2 кезең
4 топ
1 кезең
2 кезең

Антиденетитрі
1

7

14

21

28

35

42

1:20
1:320

1:80
1:640

1:160
1:1280

1:320

1:640

1:640

1:40

1:20
1:320

1:40
1:640

1:80
1:1280

1:160

1:320

1:640

1:40

1:10
1:320

1:40
1:1280

1:160
1:2560

1:320

1:640

1:80

1:80
1:320

1:160
1:1280

1:320
1:5120

1:640

1:1280

1:80

Түсініктеме: кестедеантидененің орта геометриялықтитрікөрсетілген.

Зерттеу нəтижесі: бірінші жəне екінші тəжірибе мізде үйқояндарының қанындағы токсоплазмалық 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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Анти
иген əсері күүрделі, ол антигеннің
а
ф
физика-хими
иялық қасиеетін өзгертуу арқылы он
ның ағзаға
əсерін күшейтеді. Оллар ағзаның
ң өзіне əсерр ету арқыл
лы оның қоорғаныш қаасиеттерін күшейтеді.
к
Сондықтаан адъювантт арқылы қоозған иммун
нологиялық реакция, ан
нтиген əсеріін күшейтіп, антидене
синтезін жоғары
ж
дəреежеде жүргіізеді. (П.Ф. Здрадовский
З
й, 1961; А.А
А. Воробьев,, Н.Н. Васил
льев, 1969,
Я.Р. Ковалленко, 1970).
Біздің
ң тəжірибем
мізде алынғған нəтиже алдынала адъвант
а
қоллдану токсооплазманың иммунды
сарысуын
ның титрін жоғары
ж
көттергенін көррсетті. Егер токсоплазм
ма дезинтеггратымен им
ммундеуде
адъювант антидене синтездеуінее жоғары əсеер етсе, ал уытты
у
токсооплазмамен иммундеуд
де адювант
жануар ағзасының
а
т
төзімділігін
н күшейткен
ні байқалды
ы. Атап ай
йтқанда, адъювантты қолданбай
уытты токксоплазмам
мен иммундееу кезінде үйқояндары
ү
ының біразы
ы өлген болса, адъюван
нт қолданғанымызд
да бірде-бір қояншығын
н болған жоққ.
Иммуунизация жүргізу
ж
барысында анттидене син
нтезделуіне антигеннің
ң егу мөлш
шерінің де
маңызы үлкен.
ү
Антиггеннің мөлш
шері көбейтілген сайын
н, иммунолоогиялық реаакция əсері өсе
ө береді,
яғни анти
идене синтеездеу жоғары
ылайды. Біррақ бұл заң
ңдылық тұраақты болмаайды. Антигген белгілі
бір мөлш
шерге дейін
н иммунолоогиялық реакцияны кү
үшейтеді, ал
а ол мөлш
шерде насы
ып кеткен
жағдайда керісінше иммунологи
и
иялық реакци
ия бəсеңдей
йді [2].
Токсооплазма антигеннің ең
ң жоғарғы əсер ететін
н мөлшері оның құраамындағы ақ
а уыздың
кеткенде, антидене
мөлшері 1 мг/мл жетткенде болаады. Онан жоғарылап
ж
а
титтрі төмендеейтіні байқалады (1-сызба). Бұлл құбылысты көп ғалым
мдар антигееннің шамад
дан тыс жан
нуар ағзасын
на əсер ету
арқылы иммунологи
и
иялық реаккцияны теж
жеуі деп түсіндіреді.
т
Бұндай құұбылыс бактериямен
иммундеггенде де бай
йқалады (А.А
А. Зильбер, 1958; П.Ф. Здрадовский, 1963).
Біздің
ң жүргізген
н зерттеуімііздің нəтиж
жесінде токссоплазмалыққ антидене алуда, антигенді бір
жерге баррлық мөлшеерін салғанн
нан əр жергге сол өлшеемін бөліп салғанда ан
нтидене титтрі жоғары
болатыны
ы анықталды
ы. Ең тиімдіі иммундеу токсоплазм
ма антигендеерін лимфа бездері бар
р жерлерге
бөліп саллу болып табылады.
т
Л
Лимфа
безд
дерінің жан
нына егу аррқылы токссоплазма ан
нтигенінің
иммунолоогиялық реаакциянық оздыру
о
қаси
иетін күшей
йту, оның жануардың
ж
иммундыққ жүйесіне
тікелей əсер
ə
етуіне байланыстты болуынд
да. Иммундық жүйегге антигенн
нің физика--химиялық
қасиетінің
ң əсері өзгеш
ше.

1-ші кезең (А
А)

2-ші кезең (Б)
1-сызба – Токсоплазма антигенін
а
егу мөлшерімен
м
ан
нтидене түзілууінің байланыссын зерттеу
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Иммуунизация кеезінде жоғаары дəрежедегі иммун
нды сарысу алуда анти
игеннің жан
нуар ағзан жүргізген
сының егілетін жерін
нің де маңы
ызы үлкен. Бактерияме
Б
н зерттеулерр антигеннің
ң мөлшері
бірдей боллғанымен, егілудің
е
саны
ы мен жердің маңызы бары
б
анықтаалған (Л.Н. Фонталин, 1967) [3].
Атап айтқанда еррітілген анттигендер жаануарлардың
ң егілген жеерінің маңай
йына əсер етсе,
е
біріктірілген ан
нтигендер мен
м бөлшекттенбеген бакктериялар ауқымды,
а
жаайылып тараалу арқылы əсер етеді
(П.Ф. Здррадовский, 1950, 1963;; Л.Н. Фонталин, 1967
7; Г.В. Шум
макова, 19661; В.Г. Годованный,
1963). Соондықтан еріген
е
анти
игендер бұллшық ет ар
расына, ден
нелі антигеендерді там
мыр ішіне
жіберілген
ні тиімді деп саналады..
Токсооплазма анттиденесін аллуда жүргізіілген тəжіри
ибеде жоғаррғы көрсетккіш антигенд
ді бірнеше
жолмен: тері
т астына, бұлшық еткке жəне там
мыр ішіне жііберуде алынды (2-сызб
ба).

И
Иммундеу
əдісстері: 1 – антиггендітері астын
на енгізу; 2 – антигенді
а
бұлш
шық етке енгізу; 3 – антигенд
ді
көкқаантамырына жіберу;
ж
4 – анти
игенді бірнешее жолмен: теріі астына, бұлш
шық етке, көкқаантамырына жіберу.
ж
2-сыззба – Токсоплаазма антигендеері ағзаға енгізу əдістерін саллыстырмалы зеерттеу

Егер тері астына еккенде токсоплазма
т
алық антидеененің титррі 1:80-1:1600 бұлшық етке
е
егуде
1:160-1:3220, тамыр ішіне
і
салған
нда 1:320-11:640, ал оссы үш түрллі əдіспен ееккенде 1:26
650-1:5120
титрге жеетті (А. Хали
илаев, 1982)).
Токсооплазма анттигендерімеен иммундееу олардың бірінші кеззеңінде антидене синтезделгенін
байқадық. Токсоплаззмалық анттидененің алғашқы
а
ин
ндуктивті кеезеңі 3-5 ккүнге созыл
лды. Яғни,
ні енгеннен кейін жанууар ағзасын
нда алғашқы
ы антиденеелер пайда болуының
токсоплаззма антиген
ұзақтығы 3-5 күнге созылады
с
екен. Осы уаақыттан басстап антидеене титрі біррден көбейее бастады.
Иммундеуудің 21-28 күндері
к
анти
идене жоғаррғы титріне жетті.
ж
Сонан кейін анттидене төмен
ндей бастай
йды. Осынд
дай заңдылы
ық бактериям
мен иммунд
дегенде де
байқалған
н (Л.А. Зилььбер, 1958; А.А.
А Воробььев, Л.А. Клю
югарев, 19772) [4].
Алғаш
шқы жануаар ағзасынд
да жүретін иммунологгиялық өзгеерісті П.Ф. Здрадовсккий (1973)
иммунолоогиялық қай
йта құрылуу деп атағаан. Ол имм
мундеу аяқтталған соң екі-үш аптадан соң
басылады
ы. Сондықтаан иммундееудің екінші кезеңін оссы иммуноллогиялық ққайта құру құбылысы
аяқталған
н соң бастағған дұрыс, токсоплазм
ма антигенін
н қайта егу үшін керекк тіүзіліс уақыты 3040 күнге созылуы
с
тиіімді. Осы уаақыттан бассталған имм
мунизацияны
ың екінші кеезеңінде: ан
нтидененің
синтезі теез көтеріліп,, жалпы титррі алғашқы кезеңмен саалыстырғанд
да екі есе жооғары көтер
рілді.
Жанууар жəне ад
дамқанының
ң сарысуынд
дағы антидеене, оның гамма
г
жəне бета глобу
улиндеріне
байланыстты екендігіін көптеген
н ғалымдаррдың зерттееулерінде анықталған
а
(В.С. Госттев, 1969;
Н.С. Незллин, 1961; М.А.
М Бавичт.б., 1962; Р.С
С. Шульц т.б
б., 1963; Х.М
М. Илимбаеев, 1967).
Токсооплазма анттиденесі бассқа антиден
нелер сияқты
ы негізінен екі кластан
н тұрады. Олар иммуноглобули
ин М жəне иммуноглобулин С (Е
Е.М. Кузовки
ин, 1963; О.Г.
О Полатаеева, 1974; С.М.
С
Коновалова, 19979).
Токсооплазма анттигенімен иммундегенд
де алғашқы кезде иммууноглобулин
н М антиден
несі пайда
болып, оның ең жооғарғы титррі екінші аптаның
а
аяяғына сəйкеес келеді. С
Сонан соң біртіндеп
иммуногллобулин С антиденесі
а
с
синтезделіп
п иммундеу соңында қаансарысуын
ның құрамы
ын егізінен
тек осы ан
нтиденеден тұрады (2-ккесте).
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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
1
2
3
1
2
3
1
2
3

а) токсоплазма дезинтегратынақарсыиммундысарысуы
М+G
1:40
1:80
1:160
1:320
1:640
1:1280
М
1:40
1:80
1:160
1:160
1:320
1:160
G
1:5
1:10
1:40
1:160
1:320
1:640
б) токсоплазманыңөзінетəнантигендіккомпонентінеқарсыиммундысарысуы
М+G
1:20
1:40
1:80
1:160
1:320
1:640
М
1:20
1:40
1:80
1:80
1:160
1:320
G
1:5
1:10
1:20
1:40
1:640
1:320
в) вируленттітоксоплазмағақарсыиммундысарысу
М+G
1:10
1:40
1:160
1:320
1:640
1:1280
М
1:10
1:20
1:80
1:320
1:320
G
1:10
1:20
1:20

1:1280
1:20
1:1280
1:640
1:20
1:640
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 жұмыстарымызға керекті жоғарғы дəрежелі иммунды қансарысуын алу үшін төмендегі сүлбені пайдаландық.
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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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ ДОМАШНИХ КРОЛИКОВ
ИММУННОЙ КРОВЯНОЙ СЫВОРОТКИ ТОКСОПЛАЗМЫ
Р. А. Абилдаева, А. Д. Дауылбай, Г. С. Рысбаева
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан
Ключевые слова: инвазия, адъюванттый, Т и В лимфацитый, иммуноглобулин.
Аннотация. Результаты наших экспериментов показывают, что предварительное использование
адъюванта повышает титр иммунной сыворотки токсоплазмы. Сильное действие адъювант на синтез антитела при иммунизации дезинтегратом токсоплазмы и повышение адъювантом резистентности организма
животных при иммунизации токсичной токсоплазмы были обнаружены. Точнее, при иммунизации токсичной токсоплазмы без использования адъюванта несколько домашних кроликов погибли, но при использовании адъюванта не показали отрицательные влияния.
Поступила 27.02.2015 г.
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