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У статті наведена інформація щодо результатів проведення серологічних досліджень екстрактів 
жовтку яєць, відібраних від дикої водоплавної птиці. Встановлена їх серопозитивність до вірусу ПМВ-1  
на рівні 49 % досліджених проб. До ПМВ-2 позитивними виявилися 12,82 % проб від мартина тонкодзьобого 
та 4,35 % проб від чоботаря; до ПМВ-4 – 28,21 % проб від мартина тонкодзьобого та 8,7 % проб  
від чоботаря; до вірусу ПМВ-6 позитивними виявилися 66,67 % проб від мартина тонкодзьобого,  
а до ПМВ-7 – 15,39 % проб також від мартина тонкодзьобого. До вірусу грипу різних підтипів виявилися 
позитивними від 10 до 60 % досліджених проб.
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На сьогоднішній день Україна є державою з розвиненим промисловим птахівництвом – за приростом м’яса птиці країна займає 
перші місця. Основними загрозами для галузі на сьогодні є інфекційні хвороби, у першу чергу, особливо небезпечні, такі, як грип 
і ньюкаслська хвороба (НХ). 

Епізоотична ситуація у світі щодо грипу птиці залишається складною. З проблемою грипу стикаються як високорозвинені 
країни, так і ті, що розвиваються [1, 2, 3, 4]. Особливе занепокоєння міжнародної спільноти викликає той факт, що деякі підтипи 
вірусу грипу здатні спричиняти захворювання у людей.

Натомість, параміксовірусні захворювання птиці не становлять великої загрози здоров’ю людей, але деякі з них  
(параміксовірусна інфекція курей першого серотипу або НХ) мають величезне епізоотологічне значення для птахівництва.  
Інфекція відома давно та, не дивлячись на широку програму вакцинації, спалахи НХ виникають щорічно у великій кількості.  
Так, протягом 2005–2014 років випадки захворювання реєстрували в 126 країнах світу [5].

Отже, метою нашої роботи було проведення серологічних досліджень екстрактів жовтків яєць, відібраних від диких птахів  
на території південно-східного Причорномор’я, на наявність антитіл до орто- та параміксовірусів птиці.

Матеріали та методи. З метою проведення серологічних досліджень в 2014 році в місцях скупчення дикої птиці на території 
південно-східного Причорномор’я були відібрані проби яєць від 6 видів птиці: галагаз (Tadorna tadorna), мартин тонкодзьобий 
(Larus genei), чоботар (Recurvirostra avosetta), крячок чорнодзьобий (Gelochelidon nilotica), мартин малий (Larus 
minutus) і крячок річковий (Sterna hirundo). Екстракти жовтків готували за методикою, яка передбачала ретельне змішування 
жовтка з фізіологічним розчином у співвідношенні 1:1, додавання до цієї суміші рівного об’єму хлороформу, бутелювання протягом 
10 хвилин і центрифугування при 3000 об/хв. протягом 15 хвилин [6].

Для проведення серологічних досліджень в імуноферментному аналізі (ІФА) використовували тест-систему виробництва 
фірми «IDEXX» (США), а також «Тест-систему для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1-Н14 в реакції затримки 
гемаглютинації» (виробництво ННЦ «ІЕКВМ»). Дослідження проводили відповідно до настанови до застосування набору, а також 
згідно загальноприйнятих методик, рекомендованих Міжнародним епізоотичним бюро (МЕБ) [7]. Постановку реакції затримки 
гемаглютинації (РЗГА) здійснювали згідно рекомендацій МЕБ.

Результати досліджень. Під час гніздування проведено збір яєць від диких птахів, екстракти яких досліджено 
на наявність антитіл до параміксовірусу першого серотипу (вірусу ньюкаслської хвороби (НХ)) в ІФА. Результати зазначених 
досліджень наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати досліджень екстрактів жовтків в ІФА на наявність антитіл до параміксовірусу 1 серотипу  
(вірус НХ)

Вид птахів Загальна  
кількість проб

Кількість позитивних 
проб

Кількість  
негативних проб

галагаз 1 1 –
мартин тонкодзьобий 39 19 20

чоботар 23 12 11
крячок чорнодзьобий 2 1 1
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мартин малий 6 2 4
крячок річковий 3 1 2

За результатами серологічних досліджень в ІФА виявили наявність антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби у 49 % відібраних 
проб. 

Крім цього, дослідження екстрактів від зазначених птахів проводили в РЗГА на наявність антитіл до параміксовірусів 2, 4, 6  
та 7 серотипів. Результати наведено в таблицях 2–5.

Таблиця 2 – Результати досліджень екстрактів жовтків в РЗГА на наявність антитіл до параміксовірусу 2 серотипу

Вид птахів Загальна  
кількість проб

Кількість  
позитивних проб

Кількість  
негативних проб

галагаз 1 – 1

мартин тонкодзьобий 39 4 проби 1:32; 
1 проба 1:64 34

чоботар 23 1 проба 1:8 22
крячок чорнодзьобий 2 – 2

мартин малий 6 – 6
крячок річковий 3 – 3

 Отже, за результатами проведених досліджень виявлено 12,82 % позитивних проб до параміксовірусу 2 серотипу у пробах 
екстрактів жовтків від мартина тонкодзьобого, а також позитивна 1 проба (4,35 %) від чоботаря.

Таблиця 3 – Результати досліджень екстрактів жовтків в РЗГА на наявність антитіл до параміксовірусу 4 серотипу

Вид птахів Загальна  
кількість проб

Кількість  
позитивних проб

Кількість  
негативних проб

галагаз 1 – 1

мартин тонкодзьобий 39
5 проб 1:32;

4 проби 1:64;
2 проби 1:128

28

чоботар 23 2 проби 1:16 21
крячок чорнодзьобий 2 – 2

мартин малий 6 – 6
крячок річковий 3 – 3

За результатами отриманих досліджень виявлена серопозитивність у 28,21 % проб жовтка яєць мартина тонкодзьобого  
та в 8,7 % проб жовтка чоботаря. Решта проб виявилася негативними.

Таблиця 4 – Результати досліджень екстрактів жовтків в РЗГА на наявність антитіл до параміксовірусу 6 серотипу

Вид птахів Загальна  
кількість проб

Кількість  
позитивних проб

Кількість  
негативних проб

галагаз 1 1 проба 1:128 –

мартин тонкодзьобий 39

7 проб 1:8;
5 проб 1:16;
6 проб 1:32;
6 проб 1:64;

2 проби 1:128

13

чоботар 23 – 23
крячок чорнодзьобий 2 – 2

мартин малий 6 – 6
крячок річковий 3 – 3

Тож, за результатами досліджень в РЗГА виявили 66,67 % позитивних проб від мартина тонкодзьобого до параміксовірусу 6 
серотипу.
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Таблиця 5 – Результати досліджень екстрактів жовтків в РЗГА на наявність антитіл до параміксовірусу 7 серотипу

Вид птахів Загальна  
кількість проб

Кількість  
позитивних проб

Кількість  
негативних проб

галагаз 1 – 1

мартин тонкодзьобий 39
2 проби  1:8;
2 проби 1:16;
2 проби 1:32

33

чоботар 23 – 23
крячок чорнодзьобий 2 – 2

мартин малий 6 – 6
крячок річковий 3 – 3

Серед проб, відібраних від мартина тонкодзьобого, встановлено 15,39 % позитивних.
Вивчення наявності антитіл до вірусу грипу підтипів Н1-Н14 проводили в РЗГА, результати наведено в таблиці 6. 

Таблиця 6 – Наявність антитіл до вірусу грипу підтипів Н1-Н14

Підтипи 
вірусу грипу

галагаз
(n=1)

мартин 
тонкодзьобий

(n=39)

чоботар
(n=23)

крячок 
чорнодзьобий

(n=3)

мартин 
малий
(n=6)

крячок 
річковий

(n=3)

Н1 – 1 проба 1:64 – – – –
Н2 – 1 проба 1:16 – – – –
Н3 – 1 проба 1:8 – – – –
Н4 – 1 проба 1:16 – – – –

Н5 – 2 проби 1:16
3 проби 1:32 – – – –

Н6 – – – – – –

Н7 –
4 проби 1:16
1 проба 1:64

1 проба 1:128
– – – –

Н8 –
2 проби 1:16
3 проби 1:32
1 проба 1:64

1 проба 1:16
1 проба 1:32 –

Н9 –

5 проб 1:16
4 проби 1:32
1 проба 1:64

1 проба 1:128

2 проби 1:16
2 проби 1:32
1 проба 1:64

– 1 проба 1:16

Н10 1 проба 1:32

17 проб 1:16
2 проби 1:32
1 проба 1:64

1 проба 1:128

1 проба 1:16
1 проба 1:128 –

Н11 1 проба 1:8
9 проб 1:16

3 проби 1:32
2 проби 1664

4 проби 1:128
1 проба 1:64 – 1 проба 1:16

Н12 – 2 проби 1:128 1 проба 1:64 –
Н13 – 1 проба 1:16 – –

Н14 –

7 проб 1:16
1 проба 1:32
3 проби 1:64

3 проби 1:128

14 проб 1:16
2 проби 1:32
3 проби 1:64
1 проба 1:128

2 проби 1:128 7 проб 1:64 3 проби 1:128

Отже, за результатами проведених досліджень в РЗГА антитіла до вірусу грипу виявлено в жовтку всіх видів птиці.  
Так, до підтипів Н1-Н5, Н7-Н8 та Н10-Н13 позитивний результат мали менш ніж 10 % проб відібраних від мартина тонкодзьобого, 
чоботаря та мартина малого. До підтипів Н9-Н10 біля 30 % проб відібраних від галагаза, мартина тонкодзьобого, чоботаря  
та мартина малого виявилися позитивними, а до підтипу Н14 – майже 60 % проб відібраних від крячка чорнодзьобого,  
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мартина тонкодзьобого, чоботаря, мартина малого та крячка річкового. До вірусу грипу підтипу Н6 не було виявлено жодної 
позитивної проби. 

Висновки. За результатами проведених досліджень серопозитивність до параміксовірусів 1, 2, 4, 6 та 7 серотипів виявлена 
в жовтку мартина тонкодзьобого відповідно в 48,7; 12,8; 28; 66,7 та 15,4 % випадків. Наявність антитіл у жовтку інших диких птахів 
до вищезазначених збудників коливалася від 0 до 52,2 %. 

До вірусу грипу підтипів Н1-Н5, Н7-Н8 та Н10-Н13 позитивний результат мали менше 10 % проб, відібраних від мартина 
тонкодзьобого, чоботаря та мартина малого. До підтипів Н9-Н10 біля 30 % проб відібраних від галагаза, мартина тонкодзьобого, 
чоботаря та мартина малого виявилися позитивними, а до підтипу Н14 – майже 60 % проб відібраних від крячка чорнодзьобого, 
мартина тонкодзьобого, чоботаря, мартина малого та крячка річкового.

З огляду на отримані результати вбачається доцільним подальше проведення серологічного та вірусологічного моніторингів 
серед диких птахів Причорноморського регіону.
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The purpose of this work was to conduct serological tests of egg yolk extracts taken from wild birds in South-Eastern Black 
Sea region, the presence of antibodies to avian ortho- and paramyxoviruses.

Materials and methods. In order to perform studies samples of eggs from 6 species of birds have been collected: Shelduck 
(Tadorna tadorna), Slen-der-billed Gull (Larus genei), Avocet (Recurvirostra avosetta), Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica), 
Little gull (Larus minutus) and Common Tern (Sterna hirundo). Egg yolk extracts have been prepared using the generally 
accepted method. An availability of antibodies to paramyxovirus has been determined with hemagglutination inhibition test, 
and to influenza virus - with ELISA test.

Results. The studies revealed the presence of antibodies to the para- and orthomyxoviruses in egg yolks of wild birds  
in the Black Sea region of Ukraine.

Conclusions. 1. According to results of studies serological positivity to the paramyxovirus serotypes 1, 2, 4, 6 and 7 has 
been revealed in the yolk of Slender-billed Gull, in 48,7; 12,8; 28; 66,7 and 15,4 % of cases respectively. The presence  
of antibodies in the yolk of other wild birds to above mentioned pathogens ranged from 0 to 52,2 %.

2. Positive result to the influenza virus subtypes H1-H5, H7, H8 and H10-H13 had less than 10 % of samples taken from  
the Slender-billed Gull, Avocet and Little gull. To subtypes H9-H10 about 30 % of the samples selected from Shelduck,  
Slender-billed Gull, Avocet and Little gull were positive, and the subtype H14 - almost 60 % of samples selected from  
Gull-billed Tern, Gull Slender-billed, Pied avoced, Avocet and Little gull.

Keywords: south-east Black Sea, orthomyxoviruses, paramyxoviruses, hemagglutination-inhibition test, enzyme-linked immunosorbent assay.


