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При проведенні антибіотикотерапії, зазвичай, температура тіла нормалізується через 1-2 доби, однак етіотропне лікування 
рекомендується продовжувати ще впродовж 3 діб після зниження температури [4]. Так як кліщові інфекції, як правило, є мікстними, 
науковцями розроблюються уніфіковані схеми їх терапії. 

Комплекс заходів для профілактики захворювання людей на ЕІ та АІ  досить ґрунтовно розроблено, тому актуальним завдан-
ням у теперішній час залишається підвищення рівня поінформованості фахівців та широких верст населення.

На теперішній час немає наукових обґрунтувань щодо доцільності проведення специфічної профілактики (вакцинації) для 
боротьби із ерліхіозом та анплазмозом. Поліетіологічність захворювання, здатність збудника розмножуватись в клітинах імунот-
ропних органів за умови продукції специфічних антитіл, відсутність чітких критеріїв для визначення груп населення з підвищеним 
ризиком на захворювання та мікстність кліщових інфекцій створюють переваги для застосування неспецифічних запобіжних за-
ходів профілактики. Серед останніх основними є заходи по зниженню ризику укусу кліщем людей: використання захисного одягу, 
препаратів репелентів (для нанесення на одяг і відкриті ділянки тіла), дотримання правил «розумної» поведінки при перебуванні в 
ендемічній щодо поширеності кліщів зоні, тощо. 
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Bovine viral diarrhea, caused by a pestivirus of the fl aviviridae family, is among the most widespread cattle diseases worldwide. 
Infection with BVD has a negative impact on the general health status of cattle. Due to its economic importance, programs to control or 
eradicate BVD have been initiated in several European countries and elsewhere. Control programs need to be tailored to the situation of 
the farming community and to the structure of the veterinary public health authorities. 

The Swiss National Fund has established a program dedicated to foster the scientifi c co-operation between countries of Eastern Europe 
and Switzerland (SCOPES program). Moreover, the transfer of expertise and know-how among scientists of different countries helps to 
improve the effi ciency of control programs.

Our project, jointly prepared by the three authors, aims, (i), to establish the basic epidemiologic features of BVD in Ukraine; (ii) to 
obtain information on the genetic properties of BVD viral strains circulating in Ukraine and (iii), to train young scientists from Ukraine in 
the techniques established in the Kosiče and Bern laboratories. This is achieved by short-term stays of young scientists in the respective 
laboratories. Specifi cally, the group at Kosiče has extensive experience in the genetic analysis of pestiviruses and will provide training 
in phylogenetic analysis of viral isolates. The group at the University of Bern serves as the Swiss reference laboratory for BVD. It has 
established an array of advanced serological techniques and a large sequence data bank that permits studies on the molecular epidemiology 
of BVD virus under fi eld conditions. 

Specimens obtained from selected cattle herds in Ukraine will be analyzed using the specialized techniques established in the three 
laboratories. Based on theepidemiological, molecular and serological data obtained, a practical plan will be developed with the aim to 
improve the BVD health status of the Ukrainian cattle herds involved in the project.  
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Швейцарський національний фонд створив програму, присвячену зміцненню наукового співробітництва між країнами Східної Європи та 
Швейцарії (програми SCOPES). Крім того, передача досвіду і ноу-хау між вченими різних країн допомагає підвищити ефективність управління 
програмами.

Метою нашого проекту, підготовленого спільно трьома авторами, є: встановити основні епідеміологічні особливості вірусної діареї ВРХ 
Україні,  отримати інформацію про генетичні властивості вірусних штамів вірусної діареї ВРХ, що циркулюють в Україні, та підготовити 
молодих вчених з України щодо технологій, розроблених у лабораторіях Кошице та Берну.

УДК 619:616.98:578.11
110-річчю відкриття псевдосказу тварин Аладаром Ауєскі присв‘ячується

ДО ОБГРУНТУВАННЯ ГІПОТЕЗИ ЕПІЗООТОЛОГІЧНОЇ ІЄРАРХІЇ БІОЛОГІЧНИХ ГОСПОДАРІВ 
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Національної Академії Аграрних Наук України

У поточному 2012 році принагідно згадати як 110 років тому видатним угорським вченим Аладаром Ауєскі була відкрита хво-
роба, названа ним як псевдосказ і на його честь увічнена європейською науковою спільнотою як хвороба Ауєскі (ХА). Це важливо 
ще й у сенсі звіряння правильності курсу розвитку наукової думки: адже у рідкі моменти прозріння людству розкривається Істина 
у первородній повноті її деталей, трактування яких з часом може її перекручувати та спрямовувати людські зусилля у хибному на-
прямку. У 1902 році професор А. Ауєскі оприлюднив результати вивчення етіології масового захворювання корів, собак та котів на 
сказ шляхом біопроби на кролях: він спостерігав у кролів небачену досі хворобу, яка чітко вирізнялася від усіх хвороб, що на той 
час відтворювалися на «кролячій» моделі – зокрема від сказу [1]. Наступними дослідженнями вчений довів чутливість до псевдо-
сказу інших видів гризунів – морських свинок та мишей. На цих моделях він показав, що збудник ХА присутній не лише у мозку 
уражених сільськогосподарських та домашніх тварин, але, на відміну від сказу, й у їх крові. Причому в суміші з гліцерином етіологіч-
ний агент може тривалий час зберігатися, а прогрівання й фенол його інактивують. Від свиней збудника ХА вперше було виділено 
Weiss‘ом у 1909 році, а його вірусна природа (здатність проходити крізь «бактеріальні» фільтри) була доведена іншими вченими 
(Schmiedhoffer, 1910; Sangiorgi, 1914). Американський вчений Shope (1931) встановив імунологічну ідентичність угорському штаму 
вірусу ХА збудника поширеної на той час в США нейроінфекції корів “mad itch” («скаженого свербіжу») і, таким чином, вперше по-
казав глобальність поширення (убіквітарність) псевдосказу.

Отже, вже в початковий період вивчення ХА, по-перше, була наглядно доведена полігостальність збудника, а, по-друге, пока-
зана його убіквітарність. Проте з винаходом молекулярно-генетичних підходів до конструювання генно-модифікованих варіантів 
збудника уявлення про природу ХА почали трансформуватися в бік пристосування знань про природу ХА, здобутих упродовж 
століття, до новостворених технологій.

Останнім часом все частіше практики та науковці звертають увагу на виникнення спалахів ХА серед ВРХ, овець, кіз, котів та 
собак, які не мали будь-яких різновидів контакту зі свинями, їїх відходами, виділеннями чи зі свининою, проте заражаються віру-
сом ХА невідомого походження і, іноді, як наприклад в Польщі генетично пов‘язані з вакцинними штамами ХА, що застосовуються 
у свинарстві [2]. У той же час в сучасних офіційних підходах до викорінення ХА панують погляди про існування єдиного резерва-
ційного біологічного господаря збудника , а саме  – свині [3, 4].

Метою наших досліджень було вивчення можливості резервування збудника ХА в організмі мишей та курей.
Матеріали та методи. Культури клітин та ембріони. Перещеплювану культуру клітин нирки хом‘яка лінії ВНK-21; перещеплювана культура 

клітин нирки свині лінії РК-15; перещеплювану культуру клітин коронарно-судинного сплетіння телят лінії КСТ підтримували згідно до паспортних 
вимог у Відділі біотехнології ННЦ «ІЕКВМ» і використовували у вигляді 2 – 4-добових моношарових культур, вирощених у пробірках та пласти-
кових матрацах; використано по 1,5–2,0 л суспензій кожної з культур у посівних концентраціях (350 – 400 тис. клітин/см3). Курячі ембріони (КЕ) 
вільні від специфічних патогенів інкубації були надані Відділом вивчення хвороб птиці ННЦ «ІЕКВМ» (n=80).

Вірус та антигенні матеріали. Вірус хвороби Ауєскі (ВХА), штам «18в-УНДІЕВ», з інфекційної активністю 5,0 - 7,5 lg TCID50/мл, а- адаптований до 
культур клітин РК-15 та пасажований через підсисних поросят («свинячий» трофоварінт),б- адаптований до клітин лінії ВНК-21 та пасажований 
через мишенят-сосунків («мишачий» трофоваріант), а також в- адаптований до курячих ембріонів («курячий» трофоваріант). 

Для освіження на свинях музейний розплодок штаму «18в-УНДІЕВ» вводили інтраназально поросятам-сисунам віком 3 доби (n= 2) у дозі 
0,5 см3 (приблизно 3,5 lg ТЦД50) в кожну ніздрю. Поросят утримували в режимі штучного вигодовування до появи клінічних ознак ХА. Суспензії 
патматеріалу поросят освітлювали центрифугуванням і використовували для зараження культури клітин лінії РК-15 (2-й адаптаційний пасаж). 
У культурі клітин РК-15 проводили 5 суміжних пасажів («свинячий» трофоваріант збудника ХА).

Для отримання «мишачого» трофоваріанту на 1-му пасажі музейним розплодком штаму «18в-УНДІЕВ» інтрацеребрально заражали 
6 мишенят-сисунів віком 3-и доби. Суспензії головного мозку мишенят з ознаками нервових розладів освітлювали центрифугуванням і вводили 
інтраперітонеально наступній партії мишенят (n=4) у дозі 0,1 см3 (приблизно 3,3 lg ТЦД50). Після загибелі заражених мишенят фрагменти їхнього 
головного мозку об’єднували у ступці та готували з них 30 %-ну суспензію (2-й пасаж вірусу), якою після освітлення заражали наступну партію 
мишенят. Проведено 7 суміжних пасажів вірусу на мишах.




