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Постановка проблеми. Термін «нанотехно-
логія» («нано» – карлик) об’єднує явища, підхо-
ди і методи впливу на речовину на рівні масшта-
бів декількох нанометрів (10-9 метра). Один на-
нометр (нм) відповідає величині всього 10 ато-
мів водню. Бактерії вимірюються декількома 
сотнями нанометрів, а розміри багатьох вірусів 
близько 10 нм. Білкові молекули здебільшого 
дорівнюють 1 нм, таку ж величину має спіраль 
молекули ДНК. Найменші елементи, які здатне 
розгледіти неозброєне око людини, дорівнює 
10000 нм. Для порівняння – товщина людської 
волосини складає приблизно 50000 нм. 

 Аналіз основних досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. 
Наночастинки характеризуються корпускулярно-
хвильовим дуалізмом і квантовими властивостя-
ми, що надає їм надзвичайно високої метаболіч-
ної активності [9]. 

 В Україні у прикладному ветеринарно-
медичному аспекті нанотехнології почали роз-
виватись офіційно лише з 2007 року. Пов’язані з 
цими технологіями розробки в сфері ветеринар-
ної медицини поступово набувають усе більшого 
поширення [1-4], у зв’язку з чим теоретично і 
практично важливо встановити характер впливу 
наночасток як на здоровий, так і на патологічно 
змінений тваринний організм. 

 Мета роботи – встановити характер впливу 
перорального надходження наноаквахелатів ме-

талів срібла, міді, цинку, маґнію і кобальту на 
імунітет клінічно здорових собак. 
Матеріали і методи досліджень. У дослід (за 

принципом аналогів) відібрали дві групи клініч-
но здорових собак 12-13-місячного віку породи 
східноєвропейська вівчарка масою 20-20,5 кг. У 
дослідній і контрольній групах було по 5 тварин. 
Собакам дослідної групи протягом 31 доби що-
денно перорально задавали по 10 мл суміші рів-
них частин наноаквахелатів срібла, міді, цинку, 
маґнію і кобальту; в контролі тварини отримува-
ли таку ж кількість води. 
Протягом періоду дослідження у тварин ви-

значали кількісні й якісні показники загального 
клінічного стану, температури тіла, частоти ди-
хання і пульсу. 
Кров собак вивчали перед проведенням дослі-

джень – через 14 і 32 доби. Кількість гемоглобі-
ну, еритроцитів і лейкоцитів встановлювали за 
загальноприйнятими методами. У крові визнача-
ли також основні характеристики імунологічної 
функції [5, 11, 12]. Оцінку кількісних показників 
Т- і В-систем імунітету проводили з використан-
ням методів розеткоутворення з еритроцитами 
барана [7, 13, 14]; для оцінки Т-лімфоцитів і їх 
субпопуляцій визначали загальну кількість  
Т-лімфоцитів (Т-РУК), теофілінчутливі і теофі-
лінрезистентні Е-РУК. Визначення кількості  
Е-РУК проводили в реакції змішаного розеткоу-
творення з еритроцитами барана за методом  
М. Jondal et al. (1972), -РУК чутливих до дії тео-
філіну – за методом S. Limatibul et al. (1978) [13, 
14, 15]. 

 Вміст у крові різних фракцій імуноглобулінів 
вивчали методом радіальної імунодифузії – за 
Манчіні [6, 8, 10]. 

 Достовірність отриманих результатів визна-
чали за параметричним критерієм Стьюдента. 

 Результати досліджень. За час досліду харак-
теристики загального стану, температури тіла, 
частоти дихання та пульсу знаходилися в межах 
норми. Інші результати досліджень представлені 
в таблиці. 

При пероральному застосуванні наноаквахелатів 
срібла, міді, цинку, маґнію, кобальту (100мг/л) у 
дозі 0,1 мл/кг живої ваги показники імунітету в 
досліді та контролі виявилися практично однако-
вими, що свідчить про безпечність перорального 
застосування наноаквахелатів металів для імунної 
функції тваринного організму. В досліді виявлена 
тенденція незначного збільшення всіх без винятку 
показників імунобіологічної функції, що вказує на 
певний імунностимулюючий вплив наноаквахелатів 

металів. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 3 • 2010 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 147

Показники імунітету клінічно здорових собак  
при пероральному введенні наноаквахелатів металів (n=5) 

Показники Перед проведенням  
досліджень На 14-й день досліду На кінець досліду 

Лейкоцити, Г/л: 
- дослід, 

- контроль 

 
11,24±0,71 
11,26±0,73 

 
11,33±0,74 
11,25±0,74 

 
11,44±0,85 
11,19±0,55 

Лімфоцити, Г/л: 
- дослід, 

- контроль 

 
2,67±0,11 
2,66±0,11 

 
2,79±0,16 
2,68±0,13 

 
2,93±0,22 
2,68±0,26 

Т-лімфоцити, Г/л: 
- дослід,  

- контроль 

 
1,23±0,06 
1,21±0,05 

 
1,27±0,07 
1,24±0,07 

 
1,31±0,08 
1,28±0,05 

В-лімфоцити, Г/л: 
- дослід, 

- контроль 

 
0,27±0,04 
0,26±0,03 

 
0,37±0,05 
0,26±0,02 

 
0,40±0,07 
0,25±0,04 

0-лімфоцити, Г/л: 
- дослід, 

- контроль 

 
1,17±0,07 
1,15±0,06 

 
1,19±0,08 
1,16±0,07 

 
1,22±0,08 
1,15±0,05 

Т-хелпери, Г/л: 
- дослід,  

- контроль 

 
0,67±0,06 
0,66±0,06 

 
0,69±0,07 
0,68±0,05 

 
0,71±0,08 
0,69±0,08 

Т-супресори, Г/л: 
- дослід, 

- контроль 

 
0,56±0,04 
0,55±0,03 

 
0,58±0,05 
0,56±0,06 

 
0,67±0,03 
0,60±0,04 

Тх/Тс: 
- дослід, 

- контроль 

 
1,2±0,04 
1,22±0,05 

 
1,2±0,03 
1,1±0,02 

 
1,06±0,02 
1,15±0,09 

Ig G, г/л: 
- дослід,  

- контроль 

 
3,18±0,14 
3,20±0,15 

 
3,2±0,15 

3,21±0,16 

 
3,3±0,17 
3,25±0,09 

Ig A, г/л: 
- дослід, 

- контроль 

 
1,05±0,04 
1,1±0,05 

 
1,2±0,05 

1,18±0,05 

 
1,22±0,06 
1,12±0,04 

Ig M, г/л:  
- дослід,  

- контроль 

 
0,72±0,03 
0,73±0,04 

 
0,8±0,04 

0,78±0,05 

 
0,88±0,04 
0,82±0,03 

 
Як видно з даних таблиці, характеристики іму-

нітету в досліді й у контролі були практично одна-
ковими, що свідчить про абсолютну безпечність 
перорального застосування наноаквахелатів мета-
лів для імунної функції тваринного організму.  
Однак при цьому відзначається тенденція не-

значного збільшення всіх без винятку показників 
імунної функції, що засвідчує певне стимулю-
вання імунітету за перорального введення нано-
аквахелатів металів (100 мг/л) у дозі 0,1 мл/кг 
маси тіла. 

Висновки. При пероральному застосуванні 
наноаквахелатів срібла, міді, цинку, маґнію і ко-
бальту (100 мг/л) у дозі 0,1 мл/ кг маси тіла по-
казники імунітету в досліді і в контролі практи-
чно однакові, що свідчить про безпечність перо-
рального застосування наноаквахелатів металів 
для імунної функції тваринного організму.  
У досліді відзначена тенденція незначного 

збільшення всіх без виключення показників іму-
нної функції, що вказує на певну імуностиму-
люючу активність наноаквахелатів металів. 
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