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LEVEL OF THE MAINTENANCE OF ANTIBODIES  
IN BLOOD SERUM OF KARAKUL SHEEP 

 

Abstract. In the given article results of research work by definition of daily concentration of the maintenance of 
antibodies in blood of Karakul sheep seasonally, by sex, age and a physiological condition of investigated animals 
are described. 

In this group there are not lactated lambs, they did not have the level of immunoglobulin. In the life of the 
lambs the most unstable period is 10-30 days old, during this period their level of immunoglobulin in the blood 
serum is doubled and is 8.5-10.7%. It is effective to use biologically active drugs during this period to activate the 
immune system of young lambs. Despite the stability of the immunoglobulin of 4-5 month old lambs, the overall 
level of immunoglobulin may vary depending on feed and growth, and physiological condition, as well as on the 
season. 

It was known that the physiological conditions in the first weeks of the sexual cycle and the pregnancy of the 
ewes did not affect the level of total serum immunoglobulin. 

The results of the study show that it is possible to identify diseases in advance and to assess the real level of the 
immune system. 

Keywords: Karakul sheep, blood serum, biorhythm, phagocyte activity,lymphocytes, immunoglobulin, 
lysozyme activity, macrophage, day's moving, antigens, antibodies. 
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ҚАРАКӨЛ ҚОЙЫНЫҢ ҚАН САРЫСУЫНДАҒЫ 
ИММУНОГЛОБУЛИН ДЕҢГЕЙ 

 

Аннотация. Мақалада қара түсті қаракөл қойының үш жасар саулықтарының қан құрамындағы им-
мунологлобулиннің жыл мезгіліне байланысты тəуліктік ритмі мен түрлі жастағы қаракөл қойының қан 
сарысуындағы жалпы иммунлглобулин деңгейінің жасына,жынысына жəне физиологиялық жағыдайына 
тəуелділігі анықтау мақсатында жүргізген ғылыми-зерттеу жұмысының нəтижелері қарастырылған. 

Бұл топтағы қозылардың ішінде енесін ембеген қозылар кездеседі, оларда иммуноглобулин деңгейі 
анықталмады. Қозылардың өміріндегі ең тұрақсыз кезең 10-30 күндік жас аралығы болып отыр, өйіткені бұл 
кезеңде бұлардың қан сарысуындағы иммуноглобулин деңгейі екі есе төмендеп 8,5-10,7% ғана құрайды. Осы 
жас кезеңінде қозыларға иммундық жүйелерін белсендіретін биологиялық активті препараттар берген жөн 
деп санаймыз. 4-5 айлық қозылардың иммуноглобулин деңгейінің тұрақтылығына қарамастан олардың жал-
пы иммуноглобулин деңгей азықтану мен күтіп бағылу жəне физиологиялық жағдайы мен жыл мезгіліне 
байланысты өзгеріп тұрады. 

Саулықтардың жыныстық циклі мен буаздықтарының алғашқы апталарындағы физиологиялық жағдай-
лары олардың қан сарысуындағы жалпы иммуноглобулин деңгейіне көп əсер етпейтіні белгілі болды. Зерт-
теу нəтижелері көрсеткендей, дертті алдын ала анықтау мен ағзаның иммундық жүйесінің деңгейін нақты 
бағалауға мүмкіндік береді.  

Түйін сөздер: қаракөл қойы, қан сарысуы, биоритм, фагоцитті белсенділік, лимфоциттер, иммуногло-
булин, лизоцомдық белсенділік, макрофактар, тəуліктік ауытқуы, антиген, антидене. 
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Кіріспе. Осы уақытқа дейін қой шаруашылығында жануарлардың генотипімен денсаулығын 
кешенді бағалайтын бір жүйе болған емес. 

Тірі ағзалардың бəріне тəн қасиеттің бірі бұл биоритм. Ағзаның биоритмне иммундық жүйесі 
бағынышты болады. Мысалы лимфоциттер саны жануарлардың демалып жатқан кезінде еселене 
түсетіні белгілі. Ағзаның шапшаң қимылының барысында қанға гормондардың бөлінуі лимфо-
циттер өндіру үрдісін реттеп отырады [1]. 

Сонымен лимфоциттер қанның фагоциторлық белсенділігін арттырады. Антиденелер био-
синтезі тəулік бойы зат алмасу үрдісі мен ферменттер белсенділігіне байланысты өзгеріп отырады. 

Қан сарысуының лизоцомдық белсенділігі макрофактардың функциональді жағдайының инди-
каторы бола тұра антигенді залалсыздандырумен қатар В жəне Т лимфоциттерімен бірлесе отырып 
ағзаның қорғаныш жүйесін құрайды [2]. 

Саулықтардың қан сарысуында глобулиндердің 9 фракциясы жəне иммуноглобулиндердің М, 
А, С1 жəне С2 төрт класы идинтификацияланған. Олар жануарлардың иммунологиялық статусы 
мен өміршеңдігін анықтайды. Ол үшін негізінен көп жағыдайда кең таралған цин-сулфатты тест 
əдісі қолданылады [3]. 

Зерттеу əдістері мен материалдары. Зерттеу зерзаты ретінде Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Созақ елді мекенінде орналасқан «Созақ» шаруашылығында өсірілетін қара түсті қаракөл саулық 
қойлары алынды.  

Біз үш жасар қаракөл саулықтарының қан құрамындағы иммунологлобулиннің тəуліктік 
ритмін анықтадық. Қан алу үрдісі тəулігіне бес рет сағат 11, 15, 19, 23 жəне 300 жүргізілді (1-кесте). 

 
1-кесте – Жыл мезгіліне байланысты қаракөл қойының қан сарысуындағы  

жалпы иммуноглобулиндердің тəуліктік ауытқулары, мг/мл 
 

Қан алу 
уақыты, сағ 

Шілде Қыркүйек Желтоқсан Мамыр 

n=8 
М±m 

СV % 
n=8 
М±m 

СV % 
n=8 
М±m СV % 

n=8 
М±m 

СV % 

11 49,4±0,75 3,38 33,0±3,02 24,2 35,4±2,7 21,7 35,5±2,1 15,5 

15 48,1±0,95 2,01 33,4±4,3 34,4 39,3±3,0 21,6 37,1±3,7 26,7 

19 50,0±0,10 1,69 34,8±3,1 23,4 44,5±1,5 9,6 39,8±2,9 19,1 

23 49,4±0,75 3,38 35,1±2,6 20,0 40,4±2,8 14,8 36,1±2,9 20,8 

3 48,7±0,68 1,43 36,6±2,6 18,3 40,3±2,4 17,3 34,8±3,5 26,7 

Тəуліктік 49,1±0,33  34,5±0,65  39,9±1,4  36,7±0,9  
 

Шілде айында жалпы иммуноглобулиннің тəуліктік ауытқуы əлсіздеу болды. Қыркүйек айын-
да қайта анықтағанымызда иммундық ақуыздардың нақты азайғанын жəне өзгергіштік коэфицент 
көрсеткішінің 20,0 дан 34,4% көбейген байқадық. Кейбір иммуноглобулиндердің желтоқсан айын-
да 4% ға дейін көбейгенін байқадық. Бұл құбылыстан қан сарысуының лизоцимдық белсенділігінің 
динамикасын да көруге болады. Шілде жəне тамыз айларында ағзаның қорғаныш жүйесінің көр-
сеткіштерінің өзгергіштігі олардың жайылым жағыдайындағы жүріп тұруының, ауа райының ша-
мадан тыс ыстықтығына байланысты өзгеруінде болуы мүмкін деген болжам бар. 

Нəтижелерді талдау. Сонымен осы айлардағы ағзаның физиологиялық тұрақтылығының 
өзгеруі ағзаның иммундық жүйесінің белсенділік деңгейінің төмендеуіне əсер етеді. 

Желтоқсан айындағы қан сарысуындағы иммуноглобулиннің деңгейінің жоғарылауы мен 
оның ауытқу деңгейінің төмендеуі жануарлардың осы уақытқа азықтану мен күтіп бағудың жаңа 
түріне үйреніп қалғандығынан болуы мүмкін.  

Түрлі жастағы қаракөл қойының қан сарысуындағы жалпы иммунлглобулин деңгейін тəжіри-
беде цинк – сульфатты тест əдісі арқылы анықтадық. 

Тəжірибедегі 1-3 күндік 45 қозының иммуноглобулинін анықтау барысында аңғарғанымыз 
олардың 12 басының (26,6%) қан сарысуында иммуноглобулиннің ізіде болмай шықты. Сонымен 
бұл 12 бас қозының енесін мүлдем ембегендігі анықталады. Енесін емген қозылардың қан сары-
суындағы иммуноглобулин деңгейі 32,4% көлемінде болды. 4-5 күндік қозыларды қан сары-
суындағы иммуноглобулин деңгейі шамалы төмендеу 30,2% құрады (2-кесте).  
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2-кесте – Қан сарысуындағы иммуноглобулин деңгейінің қаркөл қойының жасына, 
жынысына жəне физиологиялық жағыдайына тəуелділігі, мг/мл 

 

Көрсеткіш Жасы n 
Иммуноглобулин деңгейі,% 

М±m 

Еркек қозы 1-3 күн 13 32,4 ± 2,2 

Ұрғашы қозы 4-5 күн 7 30,2 ± 1,1 

Ұрғашы қозы 10-20 күн 15 10,7 ± 1,2 

Ұрғашы қозы 30- күн 14 8,5 ± 1,1 

Еркек қозы 4,5 ай 14 26,1 ± 0,85 

Ұрғашы қозы 10 ай 10 30,3 ± 1,4 

Ұрғашы қозы 1 жыл 10 22,2 ± 1,7 

Аталық қошқар 1,5 жыл 10 40,0 ± 0,3 

Аталық қошқар 3,4 жыл 14 49,7 ± 0,34 

Емізулі саулық 3,4 жыл 7 26,6 ± 1,1 

Буаз саулық 3,4 жыл 10 32,0 ± 2,2 

Қысыр саулық 3,4 жыл 17 48,8 ± 2,1 

 
Бұл топтағы қозылардың ішіндеенесін ембеген қозылар кездесіп оларда иммуноглобулин 

деңгеиі анықталмады. Қозылардың өміріндегі ең тұрақсыз кезең 10-30 күндік жас аралығы болып 
отыр, өйіткені бұл кезеңде бұлардың қан сарысуындағы иммуноглобулин деңгейі екі есе төмендеп 
8,5-10,7% ғана құрайды. Осы жас кезеңінде қозыларға иммундық жүйелерін белсендіретін биоло-
гиялық активті препараттар берген жөн деп санаймыз. 4-5 айлық қозылардың иммуноглобулин 
деңгейінің тұрақтылығына қарамастан олардың жалпы иммуноглобулин деңгей азықтану мен күтіп 
бағылу жəне физиологиялық жағдайы мен жыл мезгіліне байланысты өзгеріп тұрады. 

Саулықтардың жыныстық циклі мен буаздықтарының алғашқы апталарындағы физиоло-
гиялық жағдайлары олардың қан сарысуындағы жалпы иммуноглобулин деңгейіне көп əсер етпей-
тіні белгілі болды. 

Емізулі саулықтарда иммуноглобулин деңгей екі есеге 48,8% ден 26,6 мг/мл ге дейін азайта-
тындығы белгілі болды. Бұл құбылысты емізулі саулықтардың қанындағы иммуноглобулиннің бір 
бөлігінің қаннан уыз жəне сүт құрамына өтуіне байланысты деген болжам жасап отырмыз.  

Қорытынды. Азықтану мен күтіп бағу жағдайының өзгеруі мен стрестік жағдайлар саулық-
тардың қан құрамындағы жалпы иммуноглобулин деңгейін 2-3 рет азайуына əкеліп соқтыратыны 
белгілі болды. Ағзаның функциональды белсенділігінің индикаторы лизоцим болса, лимфоцит-
тердікі иммуноглобулин деңгейі. Осы көрсеткіштер арқылы ағзаның иммунокомпетенттігін 
бақылап отыруға болады. Сонымен, зерттеу нəтижесі дертті алдын ала анықтау мен қатар ағзаның 
иммундық жүйесінің деңгейін нақты бағалауға мүмкіндік береді.  
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УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 

 
Аннотация. В статье отражены результаты научно-исследовательской работы по определению су-

точной концентрации содержания иммуноглобулинов в крови каракульских овец в зависимости от времени 
года, а также пола, возраста и физиологического состояния исследуемых животных.  

В этой группе встречаются невскормленные ягнята, у них не обнаружен уровень иммуноглобулина. В 
жизни ягнят наиболее нестабильный период – 10-30-дневный возраст, в этот период уровеньих иммуногло-
булина в сыворотке крови уменьншается вдвое и составляет 8,5-10,7%. Вэтот период для активации иммун-
ной системы молодых ягнят эффективно применять биологически активные препараты. Несмотря на ста-
бильность иммуноглобулина 4-5 месячных ягнят, общий уровень иммуноглобулина может изменяться в 
зависимости от корма и выращивания, физиологического состояния, а также от времени года. 

Было известно, физиологические условия в первые недели полового цикла и беременность овцематок не 
влияют на уровень общего сывороточного иммуноглобулина. 

Результаты исследования показывают, что можно заранее выявить заболевания и оценить реальный 
уровень иммунной системы.  

Ключевые слова: каракульские овцы, сыворотка крови, биоритм, фагоцитная активность, лимфоциты, 
иммуноглобулин, лизоцомная активность, макрофаг, суточное перемещение, антигены, антитела. 
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