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Б актеріальні інфекції є актуаль�

ною проблемою сучасної меди�

цини, значення котрих не знижуєть�

ся до теперішнього часу [1]. Важ�

ливість проблеми обумовлена широ�

ким розповсюдженням гнійно — сеп�

тичних захворювань, збільшенням

кількості тяжких післяопераційних і

внутрішньошпитальних ускладнень,

що виникають в результаті стафіло�

кокової інфекції [2]. Віддалені

наслідки застосування цитостатич�

них препаратів у медичній практиці

характеризуються формуванням "ци�

тостатичного захворювання", для

якого типовим є зниження резерва

клітинного, гуморального імунітету

та резистентності до бактеріальних і

вірусних інфекцій [3] Не дивлячись

на значні досягнення у профілак�

тиці, діагностиці та лікуванні

стафілококової інфекції, багато акту�

альних питань до теперішнього часу

залишаються невирішеними [4]. 

Метою роботи було вивчення стану

імунореактивності організму щурів

при експериментальному моделюванні

стафілококової інфекції в умовах цик�

лофосфан�індукованої імуносупресії.

Об'єкти, матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на 30

білих нелінійних щурах  самцях ма�

сою 220�250 г.  віком 2,5 міс, які зна�

ходились на стандартному раціоні у

віварії. Моделювання стафілококо�

вої інфекції проводили шляхом

інтраперитонеального введення сус�

пензії S.aureus Wood 46 в концент�

рації 109 м.к./мл [5]. Імуносупресію

відтворювали шляхом інтраперито�

неального введення циклофосфану

в дозі 50 мг/кг [6]. Генералізацію

інфекційного процесу тестували за

висівом S .aureus із периферійної

крові тварин і за виміром температу�

ри тіла на протязі 10 діб з інтервалом

в одну добу. Контрольній групі

інтактних тварин інтраперитонеаль�

но вводили фізіо�логічний розчин.

Показники імунореактивності виз�

начали на 11 добу після моделюван�

ня стафілококової інфекції в умовах

циклофосфан�індукованої імуно�

супресії. Бактерицидну активність

нейтрофілів визначали у спонтан�

ному та стимульованому тестах

відновлення нітросинього тетра�

золію (НСТ�тест) [7], рівні середнь�

омолекулярних циркулюючих імун�

них комплексів (ЦІК) у сироватці

крові щурів — стандартним колори�

метричним методом [7], проліфера�

тивну активність лімфоцитів се�

лезінки в реакції бласттрансформації

лімфоцитів (РБТЛ) із поліклональ�

ними Т — і В — мітогенами: конка�

наваліном А (Кон А) та ліпополіса�

харидом (ЛПС) колориметричним

методом [8], а також визначали ко�

ефіцієнт маси тимуса та селезінки

[9,10]. Статистичну обробку резуль�

татів проводили з використанням t

— критерія Ст'юдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

У щурів, яким вводили культуру

S. aureus Wood 46 в умовах циклофос�

фан — індукованої імуносупресії,

спостерігалось підвищення темпера�

тури тіла та позитивний висів на по�

живне середовище S. аureus із крові

дослідних тварин порівняно з конт�

ролем, що свідчить про розвиток ге�

нералізованого інфекційного проце�

су. У тварин знижувались рухова ак�

тивність та потреба в їжі, підвищува�

лась потреба у воді.

Бактерицидна активність нейт�

рофілів периферичної крові в спон�

танному та стимульованому НСТ�

тестах була достовірно вища у щурів,

ніж у  контрольної групи тварин. Ці

дані свідчать про збільшення резе�

рвної бактерицидної та функціо�

нальної активності нейтрофілів.

Згідно попередньо проведеним

дослідженням, введення циклофос�

фану не призводить до пригнічення

неспецифічної ланки імунітету, а са�

ме показників функціональної ак�

тивності фагоцитів (рис.1).
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Рисунок 1. Бактерицидна активність нейтрофілів щурів у спонтанному та
стимульованому НСТ�тестах при експериментальному моделюванні

стафілококової інфекції в умовах циклофосфан�індукованої імуносупресії.
1, 2 — спонтанний НСТ�тест. 3, 4 — стимульований НСТ�тест ( об'єкт S. cerevisiae).
5, 6 — стимульований НСТ�тест (об'єкт B. megaterium). 1, 3, 5 — контроль. 
2, 4, 6 — модель стафілококової інфекції в умовах циклофосфан�індукованої
імуносупресії. * — Р < 0,05 порівняно з контролем
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Рівень середньомолекулярних

ЦІК у сироватці крові щурів із екс�

периментальним інфекційним про�

цесом стафілококової етіології в

умовах циклофосфан — індукованої

імуносупресії був достовірно ниж�

чим по відношенню до показників у

контрольних тварин, що може бути

пов'язано із фукціональним підви�

щенням активності фагоцитів або

пригніченням В�клітинної ланки

імунітету (рис.2). При використанні

циклофосфану рівні середньомоле�

кулярних ЦІК значно підвищува�

лись по відношенню до показників у

інтактних тварин. 

У щурів із експериментальним

інфекційним процесом стафілоко�

кової етіології на фоні імуносупресії

спостерігалась тенденція до зни�

ження коефіцієнтів маси тимуса та

селезінки, що може свідчити про

посилення міграції лімфоїдних

клітин з тимусу та селезінки на пе�

риферію (рис.3). Коефіцієнти маси

тимуса та селезінки у тварин з цик�

лофосфан — індукованою імуносуп�

ресією, навпаки, збільшувались. 

В реакції бласттрансформації

проліферативна активність основ�

них популяцій лімфоїдних клітин 

(Т — і В — лімфоцитів) була значно

пригнічена у тварин із інфекційним

процесом стафілококової інфекції в

умовах циклофосфан — індукованої

імуносупресії порівняно з контроль�

ною групою тварин, що свідчить про

розвиток імунодефіцитного стану

(рис. 4). При використанні цикло�

фосфану в тих же дозах супресивний

вплив на функціональну активність

проявляється, в першу чергу, по

відношенню до Т�лімфоцитів.

Висновки
Таким чином, при експеримен�

тальному моделюванні стафілоко�

кової інфекції в умовах циклофос�

фан — індукованої імуносупресії

спостерігались зміни імунореактив�

ності організму щурів. Відмічено

функціональне пригнічення актив�

ності Т� і В� лімфоцитів, зниження

рівнів ЦІК у сироватці крові щурів,

достовірне зниження коефіцієнту

маси тимусу та селезінки порівняно

з показниками інтактних тварин.

Функціональна активність нейт�

рофілів підвищувалась як у спон�

танному, так і у стимульованому

НСТ�тесті. 

Рисунок 2. Рівні середньомолекулярних циркулюючих імунних комплексів у
сироватці крові щурів при експериментальному моделюванні стафілококової

інфекції в умовах циклофосфан�індукованої імуносупресії.
1 — контроль. 2 — модель стафілококової інфекції в умовах циклофосфан�
індукованої імуносупресії. * — Р < 0,05 порівняно з контролем.

Рисунок 3. Коефіцієнти маси органів при моделюванні стафілококової інфекції
в умовах циклофосфан�індукованої імуносупресії у щурів.

1 — коефіцієнт маси тимуса у інтактних щурів. 2 — коефіцієнт маси селезінки у
інтактних щурів. 3 — коефіцієнт маси тимуса у щурів зі стафілококовою
інфекцією в умовах циклофосфан�індукованої імуносупресії.  6 — коефіцієнт
маси селезінки у щурів зі стафілококовою інфекцією в умовах циклофосфан�
індукованої імуносупресії. * — Р < 0,05 порівняно з контролем

Рисунок 4. Проліферативна активність лімфоцитів селезінки в реакції
бласттрансформації лімфоцитів при експериментальному моделюванні

стафілококової інфекції та циклофосфан�індукованої імуносупресії у щурів.
1 — мітоген КонА.  2 —  мітоген ЛПС.  3 — проліферативна активність з КонА на

моделі стафілококової інфекції в умовах циклофосфан�індукованої
імуносупресії.  4 — проліферативна активність з ЛПС на моделі стафілококової

інфекції в умовах циклофосфан�індукованої імуносупресії.
* — Р < 0,05 порівняно з контролем.
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ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА 
КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ

СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА ФОНЕ ИММУНОДЕФИЦИТА

На модели стафилококковой инфекции в условиях циклофос�

фан�индуцированной иммуносупресии у белых крыс отмечено

увеличение функциональной и резервной бактерицидной актив�

ности нейтрофилов, снижение коэфициентов массы тимуса и се�

лезенки, уровней среднемолекулярных циркулирующих иммун�

ных комплексов в сыворотке крови, угнетение пролиферативной

активности Т — и В — лимфоцитов. 

Yu.N.Mironyuk, O.S.Molozhavaya,  I.S Germanyuk.,
V.N.Svyateckaya

RATS IMMUNOREACTIVITY UNDER THE
MODELING STAPHYLOCOCCUS INFECTIONS 

WITH IMMUNODEFICIENCY

The rat model of Staphylococcus infection under the conditions of

cyclophosphane�induced immunosupression has been used. Following

results were observed: increase of functional and reserve bactericide activ�

ity of neutrophyles, decrease of mass coefficient of spleen and thymus,

decrease of the level of circulating immune complexes in serum, suppres�

sion of  proliferation of T� and B�lymphocytes 
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