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Рис. 1. Диаграмма рассеивания данных (n = 135) титрования эталонной серии.

Вывод. Таким образом, методические подходы и экспериментальные результаты, изложенные в статье, могут быть полез-
ны как исследователям, занимающим ся разработкой новых или совершенствованием существующих лекарствен ных средств 
для ветеринарии, в том числе иммунобиопрепаратов, так и их изготовителям, заинтересованным в высоком качестве своей 
продукции.
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In the given work results of working out and application in the conditions of laboratory and trial manufacture reference are presented a series virus 
vaccine against Newcastle disease (ND) from strain La-Sota. Researches are spent at working off of technological processes and the control opera-
tions directed on improvement of quality of a vaccine and ways of its application.
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Блютанг – неконтагіозна інфекційна хвороба свійських та диких жуйних, збудником якої є вірус, що належить до роду 
Orbivirus, родини Reoviridae. Основним шляхом передачі захворювання від однієї сприйнятливої тварини до іншої є біологічна 
трансмісія деякими видами кровосисних мокреців роду Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) [1]. За своїми екологічними осо-
бливостями збудник блютангу належить до  арбовірусів, тобто здатний до реплікації в організмі двох філогенетично віддалених 
хазяїв, один з яких є кровосисним членистоногим та здійснює трансмісію вірусу до організму іншого – хребетної тварини, яка 
проявляє ознаки віремії. Такий механізм передачі є унікальним для групи арбовірусів, яка поєднує понад 500 видів з різних 
родин, кожна з яких, за єдиним виключенням (вірус африканської чуми свиней, родина Asfarviridae), є РНК-вмісними віру-
сами [2]. Вірус блютангу – типовий вид роду Orbivirus, всі представники якого мають геном у вигляді 10 сегментів двоспіральної 
РНК, здатні до реплікації в організмі членистоногих – переносників та є патогенами сільськогосподарських і диких тварин та 
людини. Окрім блютангу, до хвороб орбівірусної етіології, які мають особливе ветеринарне значення, відносять африканську 
чуму коней та епізоотичну геморагічну хворобу оленів. В епізоотології всіх трьох захворювань роль біологічних переносників 
відіграють мокреці [3]. 

Протягом останніх десятиріч багатьма дослідниками відмічається тенденція до глобалізації поширення арбовірусних за-
хворювань. Хвороби, які раніше вважалися суто тропічними, розширюють свої нозоареали все далі і далі на північ. Частково це 
обумовлюється загальним потеплінням клімату та пов’язаним із ним розширенням ареалів переносників. Окрім того, суттєву 
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роль в цих процесах відіграє діяльність людини (урбанізація, міграція, міжнародна торгівля тощо). У цілому ж, механізми цього 
явища залишаються не до кінця зрозумілими, а тому – непередбачуваними. В повній мірі це відноситься і до хвороб орбівірус-
ної етіології. Так, за останні 10 років, безпрецедентне за своїми масштабами та наслідками розширення нозоареалу блютангу, 
набуло значного резонансу і навіть стало класичним прикладом цих процесів [4, 5].

Станом на 2011 рік блютанг в Україні не зареєстровано, але існують значний ризик заносу його збудника з сусідніх країн та 
сприятливі умови для розвитку епізоотичного процесу (тобто неімунні популяції жуйних, розповсюдженість потенційних пере-
носників вірусу та відсутність контролю захворювання) [6]. Згідно положень Санітарного кодексу наземних тварин МЕБ (СКНТ), 
статус території за відсутності клінічних проявів хвороби  повинен визначатися шляхом проведення безперервних моніторин-
гових досліджень, які були б частиною єдиної системи епізоотичного нагляду за захворюванням [7]. 

Зважаючи на необхідність впровадження програм з контролю та профілактики блютангу на державному рівні, слід відмітити, 
що моніторинг та прогнозування поширення арбовірусних захворювань є новою проблемою для спеціалістів ветеринарної 
медицини України, проблемою, яка потребує детального опрацювання та розробки загальних методичних підходів.

Місце ентомологічного моніторингу в системі епізоотичного нагляду блютангу. Епізоотичний нагляд – система дина-
мічного комплексного спостереження за епізоотичним процесом захворювання та визначення його статусу в популяціях сприй-
нятливих тварин на окремих територіях з метою раціоналізації та покращення профілактичних та протиепізоотичних заходів. 
Проведення епізоотичного нагляду спряжене із систематичним збором, порівнянням та аналізом інформації пов’язаної з усіма 
ланками епізоотичного процесу. 

Моніторинг – частина епізоотичного нагляду, періодичне проведення та аналіз стандартних досліджень і спостережень 
з метою виявлення змін в окремих ланках епізоотичного процесу або в стані здоров’я популяції [7, 8]. 

Виходячи з визначення, цілком зрозуміло, що система епізоотичного нагляду має бути спланована з урахуванням усіх ланок 
епізоотичного процесу захворювання. Оскільки блютанг – трансмісивна інфекція, важливими компонентами його епізоотології, 
які забезпечують визначення ступенів ризику захворювання, є векторна здатність окремих видів Culicoides, їх поширення, дина-
міка чисельності, трофічні зв’язки та тривалість зовнішнього інкубаційного періоду вірусу (останній розуміють як час необхідний 
для того, щоб інфікована комаха була здатна до передачі вірусу сприйнятливій тварини). Тому, поряд із серологічним моніто-
рингом імпортованого в Україну та місцевого сприйнятливого поголів’я, одним із важливіших напрямків досліджень в системі 
епізоотичного нагляду хвороби є ентомологічний моніторинг. 

Отже, основною метою ентомологічного моніторингу блютангу є –  визначення різнорівневих зон ризику шляхом вивчення 
видового складу, поширеності та динаміки  чисельності потенційних переносників. 

Мокреці, як переносники вірусу блютангу. Серед майже 1500 видів світової фауни Culicoides лише невелика кількість 
відома як природні переносники вірусу блютангу, причому для кожної географічної області існують свої види «компетентних» 
переносників. Так для території Північної Америки такими видами є – C. sonorensis та C. insignis (південь США), для Централь-
ної та Південної Америки – C. insignis та C. pusillus. В Австралії такими видами вважаються – C. brevitarsis, C.wadai C. actoni, 
C. fulvus; на більшій частині Старого Світу основним переносником вірусу вважається C. imicola, окрім того під час нещодавніх 
епізоотій на території Західної Європи були виявлені нові види переносників – C. obsoletus, C. dewulfi , C. scoticus, C. pulicaris 
та C. punctatus.

Причини, за якими одні види здатні підтримувати реплікацію вірусу в своєму організмі та здійснювати його подальшу транс-
місію, а інші види не виявляють цієї здатності, досить складні і не до кінця зрозумілі. Зараз дослідниками прийнято вважати, що 
сприйнятливість мокреців до інфекції є спадковою рисою, тобто навіть різні популяції одного виду можуть мати різний рівень 
сприйнятливості до вірусу. Це означає, що оцінити векторну здатність того чи іншого виду можливо лише після проведення 
ретельних лабораторних досліджень багатьох популяцій з використанням різних серотипів і штамів вірусу [3, 9]. Окрім того, 
значним доказом є виділення або ідентифікація збудника в комахах, зібраних в польових умовах під час спалахів захворюван-
ня. І хоча СКНТ не рекомендує проведення подібних досліджень в якості стандартної процедури для виявлення циркуляції 
збудника на певних територіях, види, відомі як переносники захворювання на території  Європи, були визначені саме в такий 
спосіб [10, 11]. 

Науково-методичні підходи щодо проведення ентомологічного моніторингу та cтан вивченості фауни Culicoides 
в Україні. У той час як збудник блютангу є одним з найбільш вивчених в морфологічному та молекулярно-генетичному плані 
вірусів тварин [12], досить багато незрозумілого залишається в питаннях його епізоотології, пов’язаних із переносниками. На 
сьогоднішній день мокреці залишаються однією з найменш вивчених груп кровососів, а методики та засоби, необхідні для ви-
значення ключових особливостей екології переносників, досі залишаються на стадії розробки [13]. 

На сьогоднішній день в кожній з Європейських країн, які зазнали спалахів захворювання, а також в ендемічних щодо блю-
тангу країнах (Австралія, США, Ізраїль), проводиться ентомологічний моніторинг переносників за допомогою світлопасток типу 
Onderstepoort. Ця процедура є детально опрацьованою та стандартизованою, дозволяє отримати найбільшу кількість комах, 
придатних для подальших морфологічних або вірусологічних досліджень. Разом з тим, окремими дослідниками відмічається, 
що застосування лише цього методу досліджень не відображує дійсних показників щодо видового складу та трофічних зв’язків 
мокреців і може призвести до неправильної оцінки векторної здатності тих чи інших видів [14].

Окремою проблемою ентомологічного моніторингу блютангу є правильне визначення видів – потенційних переносників. 
Разом із відсутністю кладистичного аналізу роду та підродів, існування близько пов’язаних криптичних видів (видів-близнюків), 
самиці, яких важко, а іноді зовсім не відрізняються за своїми морфологічними ознаками, значно ускладнює ситуацію. У зв’язку 
з цим, правильне визначення видів Culicoides залежить від детально розробленої таксономічної експертизи, яка потребує 
значного часу та високого рівня кваліфікації спеціаліста. З цієї причини, при проведенні ентомологічного моніторингу стандарт-
ним є визначення до комплексу – групи криптичних видів (наприклад Obsoletus complex, Pulicaris complex), яке базується на 
характеристиках малюнку крила та деяких інших морфологічних ознаках. Однак слід зазначити, що подібне визначення не за-
вжди надійне, а також малоінформативне щодо векторної здатності окремих видів [13]. Останнім часом надії на вирішення цієї 
проблеми покладаються на застосування в систематиці засобів молекулярної діагностики. На сьогоднішній день закордонними 
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спеціалістами розроблені протоколи РТ-ПЛР, які дозволяють швидко та надійно визначити окремі види Obsoletus, Pulicaris та 
Imicola complex, відомих як переносники блютангу на території Європи [15, 16].

Загальні підходи щодо проведення ентомологічного моніторингу при трансмісивних захворюваннях визначені в главі 1.5. 
СКНТ. Виходячи з її положень, на початкових етапах планування системи необхідний ретельний збір та аналіз наукової ін-
формації, пов’язаної із поширенням та видовим складом переносників на певній території. Існування цієї інформації є ключо-
вим елементом у визначенні зон ризику та місць подальших досліджень. Зважаючи на це, необхідно відзначити майже повну 
відсутність сучасних даних щодо видового складу та поширення мокреців роду Culicoides в Україні та її окремих регіонах. 
Найбільш вагомим внеском у цьому напрямку досліджень є роботи Г.К. Шевченко 1971-1977 років, згідно яких в Україні було 
виявлено 61 вид Culicoides, виділено окремі фауністичні комплекси для різних ландшафтно-кліматичних зон тощо [17, 18]. 
Однак, відзначаючи важливість цих робіт, необхідно підкреслити, що за даними 30-40 річної давності неможливо оцінювати су-
часний стан ситуації, тому дослідження видового складу, сезонної динаміки чисельності та трофічних зв’язків мокреців в різних 
регіонах України є необхідним елементом ентомологічного моніторингу, який був би частиною загальної системи епізоотичного 
нагляду блютангу. Більше того – проведення моніторингових досліджень Culicoides потребують сумісних зусиль ентомологів, 
епізоотологів і вірусологів ветеринарного профілю.

Висновки.
1. Зважаючи на високий ризик заносу вірусу блютангу в Україну, виникає нагальна необхідність до розробки та впроваджен-

ня державної системи епізоотичного нагляду блютангу. 
2. Розроблена система нагляду повинна бути інтегрованим комплексом фауністичних, вірусологічних, молекулярно-гене-

тичних та картографо-статистичних досліджень.
3. Вважаємо, що успішна розробка та реалізація цієї програми може бути можливою лише завдяки спільним зусиллям на-

уковців (ентомологів, вірусологів, біологів) та представників Державної ветеринарної служби України.
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ON THE PROBLEMS OF THE ENTOMOLOGICAL SURVEILLANCE OF BLUETONGUE
Stegniy B.T., Filatov S.V., Kucheryavenko R.O.

National Scientifi c Centre “Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine”, Kharkiv
Rublenko M.V.

National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv
In this article outlines the main activities and the role of the entomological surveillance of the vectors within bluetongue surveillance system. 

The primary purpose of such investigations is to provide data for the risk zone assessment. Also the main challenges and requirements of this activity 
elucidated. Authors stress the needs that methods of surveillance should be standardized according to the OIE demands.


