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У статті наведені результати щеплення тварин вакциною проти сибірки. Встановлено, що після 
щеплення спостерігалося підвищення рівня протисибіркових антитіл у тварин, особливо у коней. 
Найнижчими були титри антитіл у свиней усіх вікових груп. 

Ключові слова: сибірка, вакцина, антитіла, титри, профілактика.

Сучасні підприємства можуть бути рентабельними лише за умови комплексної профілактики інфекційних захворювань 
сільськогосподарських тварин. В останні сто років вакцинація є одним з найважливіших здобутків охорони здоров’я тварин  
та людей, саме вона істотно знижує смертність від патогенних збудників [1, 2]. 

Серед інфекційних захворювань одним із найнебезпечніших є захворювання на сибірку [3–5]. Прорив у вакцинопрофілактиці, 
який зроблено французьким мікробіологом і вченим Л. Пастером, викликав розвиток профілактики. Він дослідив  
першу атенуйовану протисибіркову вакцину (1870 р.), провів першу імунізацію проти бактеріального захворювання – сибірки  
(1881 р.) [6]. 

На сьогодні збудник сибірки посідає перше місце у списку агентів, що застосовуються з метою біотероризму, перший  
у списку мікроорганізмів, що відноситься до мікроорганізмів категорії А, третьої групи патогенності (ризику) особливо небезпечних  
інфекцій (ОНІ) (за класифікацією ВООЗ) [7–10].

Таким чином, захворювання на сибірку несе постійну загрозу життю тварин та людей [11–12]. Тому виникає необхідність 
постійно удосконалювати нові засоби для профілактики та виготовляти нові біопрепарати.

Метою роботи було вивчити показники титрів протисибіркових антитіл у сироватці крові тварин різних видів та віку імунізованих 
вакциною проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак».

Матеріали та методи. Дослідження виконувались на вівцях, свинях, ВРХ, конях в умовах Херсонського державного 
підприємства-біологічна фабрика, на базі Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів 
(ДНКІБШМ) та на кафедрі мікробіології та вірусології Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ). 

Вакцину проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак» було виготовлено Херсонським державним 
підприємством-біологічна фабрика. 

Для дослідження відібрали тварин  та розділили їх за віковими групами: 3–6 міс. віку (1-а група), 6–12 міс. віку (2-а група)  
та дорослі (старші 12 міс. віку) тварини (3-я група). Тваринам кожного виду підшкірно вводили рекомендовані до вакцинації дози 
вакцини: коням, ВРХ від 3 до 6 міс віку – 1,0 см3, вівцям і свиням, цього ж віку – 0,3 см3; коням, ВРХ старшим 6 міс. віку – 1,0 см3, 
а вівцям і свиням – 0,5 см3, відповідно. Тваринам контрольних груп підшкірно, замість вакцини проти сибірки тварин із штаму 
Bacillus anthracis UA–07 «Антравак», вводили стерильний фізіологічний розчин у дозах, що відповідають дозам вакцини.

Коням і великій рогатій худобі вакцину вводили в області середньої третини шиї; вівцям і свиням – на внутрішній поверхні 
стегна, в частині, де немає волосяного покриву. Вакцину вводили шприцом із дотриманням вимог асептики. За тваринами вели 
спостереження протягом 12 міс. Щодня (протягом 10 діб після щеплення) тваринам проводили термометрію. Стан тварин після 
щеплення був у межах фізіологічної норми.

Були проведені ретроспективні дослідження рівня антитіл у сироватці крові  тварин 127 гол.: 26 гол. овець, 50 гол. свиней, 30 гол. 
ВРХ, 21 гол. коней. У сироватці крові визначали титри антитіл методом РНГА (використовували «Диагностикум эритроцитарный 
сибиреязвенный антигенный сухой» (Казахский Научный Центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева, 
Казахстан), відповідно до інструкції по застосуванню) до вакцинації та через 21 добу, 3, 6 та 12 місяців після щеплення  
їх вакциною проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак».

Оцінку результатів серологічних досліджень проводили за методикою Лярскі (1980 р) [13].
Результати досліджень. Аналіз результатів серологічних досліджень (таблиця) показує, що до введення свиням  

вакцини проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак» у сироватці крові протисибіркових антитіл  
не виявлялось. У овець середні геометричні показники (с.г.) були 10,0/14,14 та 23,20 (відповідно групам), у ВРХ дещо вищими 
(10,0/18,34/20,0– відповідно групам) і ще вищими у коней – 20,0/10,0/40,0 (рис. 1).

Через 21 добу після вакцинації у сироватці крові всіх дослідних груп виявляли підвищення середніх геометричних  
показників титрів антитіл: у свиней першої групи до 297,48; у другої – 320,0; у третьої – 331,89; у овець першої групи – до 
320,0; другої – 380,55; третьої – 390,08; у ВРХ першої групи – до 320,0; другої – 348,96;  третьої – 386,59; у коней першої  
групи – до 538,17; другої – 640,0; третьої – 806,35.

Через 3 міс після вакцинації майже у всіх тварин показники середніх геометричних титрів знижувалися, окрім овець першої 
групи (показники залишалися сталими). Найнижчими середні геометричні показники були у свиней третьої групи (с.г.=266,0), 
найвищими – у коней третьої групи (с.г.=435,45).  
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Через 6 міс після вакцинації титри антитіл продовжувалися знижуватися. Особливо, найбільше знизилися середні  
геометричні показники (на 129,73 с.г.) у овець другої групи та третьої групи (на 103,48 с.г.). Найменше знизилися – у коней першої 
(на 60,55 с.г.) та третьої груп (на 62,16 с.г.).

Рис. 1. Динаміка середніх геометричних показників титрів антитіл у сироватці крові тварин, щеплених вакциною проти сибірки 
тварин із штаму Bacillus anthracis UA-07 «Антравак»

У подальшому, через 1 рік після вакцинації, титри антитіл знизилися ще більше, порівняно з середніми геометричними 
показниками протисибіркових антитіл через 3 та 6 міс. У свиней, овець найнижчими середні геометричні показники були  
у першій групі (с.г.=55,28 та 80,0), а найвищими – у третій групі (с.г.=83,54 та 137,92). У ВРХ титри антитіл були рівними  
у перших двох групах (с.г.=80,0), у третій середньогеометричні показники титрів антитіл були вищими (на 29,63 с.г.). У коней 
найвищими середні геометричні показники були у першій групі (с.г.=134,54), а у другій та третій групах однакові (с.г.=160,0). 

Порівняння титрів протисибіркових антитіл у сироватці крові овець, свиней, ВРХ та коней, які імунізовані вакциною проти 
сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак», свідчать про те, що щеплення вакциною викликало вищу 
імунореактивність у тварин третіх груп (старших 12 міс.), на що вказують середні геометричні показники титрів антитіл. 

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що вакцина проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis 
UA–07 «Антравак», викликала підвищення рівня протисибіркових антитіл у тварин, особливо у коней. Найнижчим синтез  
протисибіркових антитіл був у свиней усіх вікових груп, що, ймовірно, пояснюється відсутністю їхньої вакцинації у минулому році.

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати можуть стати основою для подальшого вивчення 
ефективності застосування вакцини проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07 «Антравак».
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DETERMINATION Of THE LEVEL PROTASOVA ANTIBODIES  
IN VACCINATED ANIMALS Of DIffERENT AGE AND TYPE Of

Rublenko I. A. 
Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine 

The aim of this work was to study the comparative figures title anthrax antibodies in the serum of animals immunized with 
the vaccine against anthrax in animals from strain Bacillus anthracis UA–07 «Antravak».

Materials and methods. Animals were vaccinated subcutaneously: horses, cattle from 3 to 6 months of age – 1,0 cm3, 
sheep and pigs of the same age – 0,3 cm3; horses, cattle older than 6 months. age – 1,0 cm3, and sheep and pigs – 0,5 cm3. 
Were held a retrospective study, the level of antibodies in the serum of animals 127: 26 sheep, 50 pigs, 30 cattle, 21 horses. 
Serum antibody titers were determined by the method of RNA prior to vaccination and 21 days, 3, 6 and 12 months after 
vaccination of their research vaccine against anthrax in animals from strain Bacillus anthracis UA–07 «Antravak».

The results of the work. In the experiment on sheep, pigs, cattle, horses studied immunogenic properties of the  
experimental series of the vaccine against anthrax in animals from strain Bacillus anthracis UA–07 «Antravak». The article 
presents the results of vaccinated animals vaccine against anthrax. It was found that after vaccination was observed  
the highest level rise anthrax antibodies in animals, especially in horses. Most were low antibody titers in pigs of all  
age groups.

The conclusions. According to the results of the research showed that the vaccine against anthrax in animals from  
strain Bacillus anthracis UA–07 «Antravak, caused a higher level anthrax antibodies in animals, especially in horses.  
Cheapest synthesis anthrax antibodies were in pigs of all age groups, which are probably explained by the absence  
of vaccination in the past year. 

Keywords: anthrax, vaccine, antibody titers, prevention.
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У статті узагальнені дані щодо проведення діагностичних заходів з виявлення інфекційної агалактії 
овець і кіз, а також засоби боротьби з цим захворюванням з урахуванням рекомендацій МЕБ та вимог 
чинного ветеринарного законодавства України. Наведено особливості епізоотологічного процесу, 
основні клінічні симптоми і патологоанатомічні зміни. Описано серологічні реакції, які застосовувались 
для проведення скринінгових досліджень, детально розписані етапи бактеріологічних досліджень  
для ізоляції та ідентифікації збудника захворювання. Вказані вакцини, що застосовуються  
для профілактики інфекційної агалактії овець і кіз.

Ключові слова: інфекційна агалактія овець і кіз, епізоотологічнй моніторинг, інактивовані вакцини, імуноферментний 
аналіз

Інфекційна агалактія овець та кіз широко розповсюджена у країнах із розвиненим вівчарством. За даними МЕБ у 2012 р. 
захворювання реєстрували в Албанії, Ірані, Ізраїлі, Японії, Лівані, Монголії, США та Іспанії. Спорадичні спалахи хвороби  
в цей період було виявлено на території Франції, Греції та Італії. Відомо, що збудник може циркулювати серед тварин декілька 


