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CIRCULATION OF AVIAN PARAMYXOVIRUSES OF DIFFERENT SEROTYPES (PMV-1-9) IN POPULATIONS OF WILD BIRDS OF 
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The modern data concerning classifi cation of avian paramyxoviruses of serotypes PMV-1 - PMV-10 are presented in the article. The 
analysis of literary data, as well as data of the OIE and of National reference-laboratories of EU countries in relation to distribution of avian 
paramixoviral infections in the world are presented. The results of the wide monitoring of circulation of avian paramixoviral infections of dif-
ferent serotypes among the wild birds of Ukraine are shown. At results of virological researches there were isolated  20 paramixoviruses of 
PMV-1, PMV-3, PMV-6, PMV-7 serotypes in 2006-2011. Biological (receptor specifi city, thermosensitivity) and molecular-genetic properties 
of 4 isolates have been studied.
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МІСЦЕ ВАКЦІНАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАНСМІСИВНИХ ВІРУСНИХ ХВОРОБ КРОЛІВ
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Вірусна геморагічна хвороба кролів (ВГХК) це особливо небезпечна хвороба, що може звести нанівець цілком галузь за лічені 
дні. І захиститися від цього можна лише якісним вакцинним препаратом. Вибір останнього залежить від обізнаності та «інтуїції» 
лікаря господарства. ВГХК частіше за все зустрічається з іншою гострою високо летальною інфекцією – міксоматозом кролів. Тому 
і захищати потрібно від двох проблем одразу.

Ці дві, вірусні високо контагіозні гострі інфекції, що раніше не зустрічалися на теренах України, з’явилися на початку дев’яностих 
років 20-ого сторіччя і міцно зайняли своє місце серед емерджентних інфекцій. Нині перебіг ВГХК в Україні характеризується ен-
зоотичними спалахами на тих кролефермах, де з якихось причин не були проведені профілактичні щеплення сприйнятливого до 
хвороби поголів’я [1]. Серед причин розповсюдження збудника не останнє місце займає трансмісивний шлях передачі.

Міксоматоз має широке розповсюдження і завдає значних економічних збитків кролівництву різного рівня, від багато-
тисячних господарств до поодиноких тварин у приватному секторі. Парадоксально, але збудник, якій свідомо використо-
вували як знаряддя боротьби з дикими кроликами Австралії та Франції, починаючи з 1952 року широко розповсюджений 
в усіх країнах Європи. Міксоматоз розповсюджувався зі швидкістю 450 км за рік і вже у 1989 році реєструвався в Україні. За даними 
МЕБ за період з 1953 по 2004 роки, боротьба з міксоматозом кролів у деяких випадках була достатньо успішною. За цей час було 
оздоровлено 15 країн [2].

В епізоотології хвороби провідну роль відіграє механізм передачі збудника комахами: комарами, блохами, вошами, кліщами, 
що паразитують на кролях. Деякі науковці наполягають на тому, що комахи переносять збудник механічно, а не трансмісивно. 
Є повідомлення, що комарі виконують роль резервуару для збереження вірусу в природі. Також це можуть бути блохи та грунт 
нір кроликів. Відмічено, що у роки з великою кількість опадів, коли складаються оптимальні умови для розвитку комах, спалахи 



Ðîçä³ë 1. Á³îáåçïåêà òà á³îçàõèñò ó âåòåðèíàðí³é ìåäèöèí³, åìåðäæåíòí³ òðàíñì³ñèâí³ 
òà òðàíñêîðäîíí³ õâîðîáè òâàðèí

43

міксоматозу перебігають більш інтенсивно та на великих територіях [2].
На сьогодні в Україні зареєстровано дев’ять вакцинних препаратів для профілактики ВГХК та чотири проти міксоматозу кролів, 

серед яких є асоційовані вакцини проти геморагічної хвороби кролів та міксоматозу кролів [3, 4]. 
Доцільність використання асоційованих вакцин завжди підлягає сумніву, незважаючи на очевидну перевагу у зручності вико-

ристання та мінімізації стресу у тварин.
Особливості біології збудника ВГХК не дають можливості культивувати вірус на відомих клітинних культурах і, тому, для спе-

цифічної профілактики у всьому світі застосовують інактивовані вакцини, що виготовляють з тканин печінки хворих кролів. Тому 
застосування ад’ювантів підвищує імуногенність таких вакцин [5].

Метою нашої роботи було дослідити вплив моновалентної вакцини проти вірусної геморагічної хвороби кролів на стан вакци-
нованих тварин у порівнянні з асоційованою вакциною проти вірусної геморагічної хвороби кролів та міксоматозу кролів. Серед 
основних завдань було: визначити стан вакцинованих тварин у динаміці за фізіологічними, гематологічними та імунологічними по-
казниками; зробити порівняльний аналіз щодо отриманих результатів від тварин вакцинованих моно- та асоційованою  вакциною; 
зробити порівняльний аналіз протективного рівня специфічних антитіл від тварин щеплених вакцинами різних виробників. 

Матеріали і методи досліджень. У якості об’єктів дослідження були обрані вакцинні препарати різних виробників, а саме:
– «ГЕМОРАГІВАК» інактивована масляна тканинна вірус-вакцина проти геморагічної хвороби кролів, виробництва НВП «Біо-Тест-Лабора-

торія», Україна;
– «ГЕМІВАК» асоційована вакцина проти геморагічної хвороби та міксоматозу кролів, виробництва НВП «Біо-ТестЛабораторія», Україна;
– «Вакцина проти вірусної геморагічної хвороби кролів тканинна інактивована гідроокис алюмінієва», виробництва Сумської біофабрики, 

Україна;
– «Вакцина проти вірусної геморагічної хвороби кролів тканинна  інактивована гідроокис алюмінієва», виробництва ВНДІВВіМ, м. Покров, 

Російська Федерація;
– «Pestorin Mormyx» вакцина проти вірусної геморагічної хвороби  і міксоматозу кролів, виробництва АТ «Біовета», Чешська республіка.
У досліді було використано кролів породи сірий велетень віком 2 місяці, вагою – 2-2,5 кг, що були раніше не вакциновані та отримані від не 

вакцинованої самки. Щеплення, утримання піддослідних тварин та відбір крові проводили на базі віварію Національного університету біоресурсів 
і природокористування України факультету ветеринарної медицини. Під час досліду було сформовано дослідні групи тварин за принципом груп-
аналогів по п’ять кролів у кожній. Контролем були ці ж тварини до проведення вакцинації. Перед щепленням тварини пройшли адаптацію в 
умовах віварію, було проведено дегельмінтизацію. Введення вакцин проводили згідно рекомендацій виробників.

Тваринам першої групи вводили асоційовану вакцину проти геморагічної хвороби та міксоматозу кролів («ГЕМІВАК»), підшкірно за лопаткою 
в дозі 1,0 мл на голову одноразово. 

Тваринам другої групи вводили інактивовану вакцину проти геморагічної хвороби кролів («ГЕМОРАГІВАК») підшкірно за лопаткою в дозі по 
0,5 мл одноразово.

Тваринам третьої групи згідно інструкції виробника вводили «Вакцину проти вірусної геморагічної хвороби кролів тканинну інактивовану гід-
роокисалюмінієву», виробництва Сумської біофабрики;

Тваринам четвертої групи згідно інструкції виробника вводили «Вакцину проти вірусної геморагічної хвороби кролів тканинну  інактивовану 
гідроокисалюмінієву», виробництва ВНДІВВіМ, м. Покров;

Тваринам п’ятої групи згідно інструкції виробника вводили вакцину «Pestorin Mormyx», виробництва АТ «Біовета».
Кров від тварин для проведення гематологічних та імунологічних досліджень відбирали на 7, 14, 21, 28, 42-у добу досліду.
Результати досліджень. Змін з боку загального фізіологічного стану піддослідних тварин усіх груп на протязі досліду не спос-

терігалося. Статистично вірогідних змін показників стану крові піддослідних тварин усіх груп не визначалося. Після останнього 
відбору сироваток крові тварини перебували в приватному секторі, де в умовах звичайного утримання кролів безперешкодно 
контактували із факторами зовнішнього середовища.

Визначення рівня специфічних антитіл проти вірусу геморагічної хвороби кролів проводили за допомогою стандартної РЗГА з 
використанням 4 ГАО антигену та еритроцитів людини 1-ої групи крові.

Враховуючи те, що протективний рівень специфічних антитіл з’являється вже на 5-7 добу, для нас було важливо перевірити як 
швидко виробляється специфічний імунітет та як довго триває захисний рівень у щеплених тварин. На 7-у добу всі групи тварин 
мали протективний рівень антитіл (5,5-8,5 log2), проте тварини другої групи мали найвищий середній титр специфічних антитіл 
(8,7 log2). На 14-у добу титри антитіл коливалися у межах (5,5-8,0 log2). На 21-у добу після вакцинації протективний рівень антитіл 
зростав у сироватках крові тварин першої та другої груп і починаючи з 28 доби стабілізувався на рівні 9,32-9,82 log2. Найнижчий рі-
вень антитіл мали зразки сироваток крові від тварин третьої групи, який, починаючи з 28 доби після вакцинації, почав знижуватися. 
Це доволі небезпечно, враховуючи те, що ВГХК вражає, переважно, дорослих кролів.

Сироватки крові від тварин четвертої та п’ятої груп мали достатній протективний рівень специфічних антитіл, проте значно 
нижчий ніж у тварин першої та другої груп (7,5-7,8 log2).

Висновки. 
1. Вибір нешкідливого та достатньо імуногенного вакцинного препарату є важливим та відповідальним етапом у низці заходів 

щодо профілактики трансмісивних вірусних хвороб кролів.
2. Серед досліджених вакцинних препаратів проти ВГХК, що представлені на ветеринарному ринку України, найвищі рівні 

протективних антитіл (9,32-9,82 log2) були отримані при використанні вакцин «ГЕМОРАГІВАК» та «ГЕМІВАК», виробництва НВП 
«Біо-Тест-Лабораторія», Україна.

3. Введення асоційованої вакцини не викликало вірогідних значних відхилень у фізіологічному та гематологічному станах щеп-
лених тварин. Рівень протективних антитіл проти ВГХК у зразках крові тварин, вакцинованих асоційованною вакциної «ГЕМІВАК» 
був вищий ніж рівень антитіл у зразках крові тварин, що були щеплені моновакциною. Це підтверджує можливість використання 
асоційованих вакцин проти ВГХК та міксоматозу кролів.

Список літератури
1. Вабіщевич, Ф.С., Вабіщевич, Ф.Ф., Матлак, Д.А. та ін. Міксоматоз та геморагічна хвороба кролів. Вакцини-ваш вибір. //Кролівниц-
тво, -Київ, 2011, №1, С. 11-14. 2. Коломыцев, А.А., Бурдинская, О.Н. Миксоматоз кроликов. //Кролиководство и звероводство, 2005, № 6, 
С. 24-26. 3. Борсук, А.М., Блоцька, О.Ф. Стандартизація підходів до контролю показників якості вакцин проти вірусної геморагічної хвороби кролів. 
//Ветеринарна біотехнологія, -Київ, 2008, №13 (1), С. 231-237. 4. Зажарский, В.В., Луцкий, С.Н. Влияние иммунизации на продуктивность кроли-
ков.//Ветеринария сельскохозяйственных животных, -Москва, 2008, №2, С. 17-18. 5. Головко, А., Блоцька, О, Романенко, О. та ін. Порівняльна 
оцінка імуногенної активності вакцин проти вірусної геморагічної хвороби кролів. //Ветеринарна медицина України, -Київ, 2002, №10, С. 18-19.



ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ                             âèïóñê 96, 2012 ð.

44

УДК 619:616.98:578.842.1

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ, 
ВЫДЕЛЕННОГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Прудникова Е.Ю., Неверовская Н.С., Балышева В.И.
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 

микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук, 
г. Покров, Роccийская Федерация

Аншба Э.А.
Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия

Несмотря на достигнутые успехи ветеринарной науки и практики в борьбе с инфекционными болезнями, они продолжают 
причинять большой экономический ущерб многим странам мира. К таким болезням относится африканская чума свиней (АЧС), ко-
торая стала особенно актуальной для России после ее заноса в Республику Чечня из Грузии в 2007 году [1]. В последующие годы 
АЧС регистрировали в 11 регионах Северо-Кавказского и Южного Федеральных Округов, а также в Мурманской, Саратовской, 
Курской, Архангельской, Нижегородской, Ленинградской, Ивановской, Тверской, Курской и Воронежской областях [5]. Последние 
случаи болезни были установлены в декабре 2011 г. у кабанов в Волгоградской и Тверской областях [6]. 

В связи с особенностями биологических свойств возбудителя болезни, средства специфической профилактики при АЧС не 
разработаны как в России, так и в зарубежных странах. Многочисленные попытки получить инактивированную вакцину не увенча-
лись успехом, а аттенуированные штаммы, которые применялись при изготовлении живых вакцин, оказались реверсибельными и 
вызывали заболевание и гибель привитых животных [2].

Поэтому работы ученых в последние годы направлены на детальное изучение молекулярных механизмов патогенеза и имму-
ногенеза болезни, биохимии и репродукции вируса in vivo и in vitro с использованием изолятов вируса АЧС, обладающих различ-
ными иммунобиологическими характеристиками. При проведении таких исследований широко используют культуральный вирус-
содержащий материал, который, как правило, получают в культурах клеток свиного происхождения.

Цель работы – изучить культуральные свойства некоторых изолятов вируса АЧС, выделенных в Российской Федерации и Рес-
публике Абхазия в 2007-2011 гг., и оптимизировать условия получения вируссодержащего материала в культурах клеток костного 
мозга свиней (КМС) и лейкоцитов свиней (ЛС).

Материалы и методы:
– изоляты вируса АЧС, выделенные в 2007-2011 гг. из патологического материала, поступившего из Республики Абхазия, Кабардино-Балка-

рии (КБР), Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской и Мурманской областей;
– культуры клеток КМС и ЛС, выращенные в пробирках Лейтона, чашках Карреля, клинских матрасах и пластиковых 24 луночных планшетах;
– типоспецифические задерживающие гемадсорбцию (ГАд) референс - сыворотки к вирусу АЧС 1-8 серотипов.
Культуры клеток просматривали под инвертированным микроскопом «Olympus» или МБИ-2.
Клетки КМС получали из эпифизов крупных трубчатых костей (бедренной, берцовой, лучевой, плечевой), лейкоциты свиней – из дефибриро-

ваной крови здоровых подсвинков живой массой 30-45 кг [3, 4].
Инфекционную активность исследуемых материалов определяли титрованием в культуре клеток КМС и ЛС общепринятым методом. Учет 

титрования проводили по феномену ГАд, основанному на адсорбции эритроцитов свиней на инфицированных вирусом АЧС клетках [4].
Типовую принадлежность исследуемых материалов определяли в реакции задержки гемадсорбции (РЗГАд), которую ставили согласно Ме-

тодическим положениям по типизации вируса АЧС в реакции задержки гемадсорбции (Покров, 2010).
Результаты исследований. Все исследуемые изоляты вируса АЧС размножались в культурах клеток КМС и ЛС с проявле-

нием Гад, которую наблюдали через 48-120 часов после инфицирования клеток с последующим их лизисом через 48-72 часа. 
Титр вируса в исходных, поступивших на исследование, материалах варьировал от 1,5 до 5,0 lg ГАЕ50/см3. В последующих пас-
сажах накопление вируса АЧС в культурах клеток КМС и ЛС достигало 6,0-7,0 lg ГАЕ50/см3. У изолята Североморск, выделенного 
в Мурманской области титр вируса был несколько выше и на уровне 3-го пассажа достигал 7,5 lg ГАЕ50/см3.

На поверхности инфицированных вирусом АЧС клетках отмечали «плотную» гемадсорбцию, характеризующуюся многослой-
ным прикреплением к пораженным клеткам эритроцитов свиней, в результате чего они напоминали вид красных ягод малины. 
В течение первых 24-48 часов эритроциты прочно удерживались на клетках и не отделялись при встряхивании. Как правило, плот-
ная ГАд характерна для вирулентного вируса АЧС, что было подтверждено нами в последующих опытах при изучении патогенных 
свойств испытуемых изолятов на свиньях.

В крови павших после постановки биопробы животных титр вируса составлял 7,0-8,5 lg ГАЕ50/см3. При этом более высокое 
накопление вируса было у свиней, павших при заражении изолятом Североморск (8,5 lg ГАЕ50/см3).

Оптимальными условиями выращивания вируса АЧС в культурах клеток костного мозга и лейкоцитов свиней явля-
лись: посевная концентрация клеток 3,0-3,5 млн/см3 (костный мозг) и 6,0-7,0 млн/см3 (лейкоциты); питательная среда- 0,1 % 
ГЛА на солевом растворе Эрла с 10,0 % сыворотки крови свиней; длительность выращивания культуры клеток до зараже-
ния 48-72 часа; заражающая доза 0,1-0,5 ГАЕ/кл без адсорбции вируса на клетках и смены питательной среды; культиви-
рование вируса при 37 0С 96-120 час. (не менее 3-5 клеток со специфической гемадсорбцией в поле зрения микроскопа). 
При этих параметрах выращивания накопление вируса АЧС в культурах КМС и ЛС составляло 6,5-7,0 lg ГАЕ50/см3.

THE ROLE OF VACCINATION IN THE PREVENTION OF VECTOR-BORNE VIRAL DISEASES IN RABBITS
Novitska O.V., Hulyanych M.M.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
The result of the study of the infl uence of monovalent vaccine against viral hemorrhagic disease of rabbits on the physiological and immunological 

status of the vaccinated animals in comparison with associated vaccine from different manufacturers are presented in the paper.




