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Висновки. 1. Спалах інфекційного ларинготрахеїту в одному з птахогосподарств АР Крим виник серед щепленої 150–162-до-
бової птиці, при цьому захворюваність складала 100 %, смертність – 0,91 %, летальність – 1,82 %. Вірусологічними дослідженнями 
патологічного матеріалу від даної птиці в КЕ виділено ізолят вірусу ІЛТ курка/«Южна-Холдинг»/09/11. 

2. Визначенням біологічних властивостей встановлено, що характер уражень ХАО, який спричинював ізолят вірусу ІЛТ птиці був 
мінливим: від дрібних вузликів у першому пасажі до розлитих некротичних конгломератів у 2–3 пасажі. Поява перших змін на ХАО 
інфікованих ембріонів реєстрували у 75 % випадків через 72 години інкубації, в 100 випадків – через 96 годин інкубації.

3. Ізолят вірусу ІЛТ курка/«Южна-Холдинг»/09/11 був слабо патогенним для дослідних курчат. Клінічного прояву хвороби у них 
не реєстрували, однак, при розтині птиці були виявлені патологоанатомічні зміни в гортані й трахеї у 30 % курчат. Вірулентність 
ізоляту становила 6,5 ± 0,81 lg ЕІД50/0,2 см3. 
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The article presents data on the determination of biological properties of infectious laryngotracheitis virus isolates, isolated from dead 150–162-day-old 
chickens during an outbreak in one of the poultry farms Crimea. There was found that the nature of the lesions of chorion-allantoic membrane of infected 
embryos was constant. The appearance of the fi rst changes to the chorion-allantoic membrane of infected embryos was recorded in 75 % of cases after 
72 hours of incubation, 100% after 96 hours of incubation. Virulence of infectious laryngotracheitis virus isolates chicken /«South-holding»/ 09/11 was 
6,5±0,81 lg EID50 / 0.2 cm3.
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У еволюційному плані птахи – один із основних резервуарів збудників інфекційних хвороб, у тому числі вірусної етіології. Щіль-
ність популяцій багатьох видів дуже висока – що сприяє розвитку епізоотії. У місцях зимівлі й на шляхах міграції здійснюються 
контакти між різними видами птахів, екологічно та географічно ізольованими один від одного під час гніздування. У ці періоди може 
відбуватися обмін вірусами, що циркулюють у різних біоценозах. Деякі види птахів належать до синантропних, тісно контактуючи 
з людським житлом і свійськими тваринами. Це створює передумови для занесення збудників у синантропні біоценози й розвитку 
епізоотій, а потім і епідемічних спалахів [6, 37]. 

Вітчизняне птахівництво перебуває під постійною загрозою з боку багатьох інфекційних чинників. Для кожної категорії госпо-
дарств – бройлерних, яєчних, батьківських – існують свої, більш або менш небезпечні хвороби. Однак значна кількість інфекційних 
захворювань становить велику небезпеку для будь якого птахівничого господарства [9]. 

Перше місце серед такого умовного переліку цілком справедливо потрібно віддати хворобі Ньюкасла (APMV-1, ПМВ-1) та іншим 
параміксовірусним інфекціям (APMV-2-11). Крім промислового птахівництва (кури, індики, гуси, качки, голуби, фазани тощо) дані 
збудники є небезпечними для дикої та декоративної птиці [9]. Це родина РНК-вмісних вірусів, які характеризуються вираженою гемо-
літичною активністю та здатністю утворювати синцитій у культурах клітин та еозинофільні цитоплазматичні включення. Родина вклю-
чає парагрипозні віруси, вірус епідемічного паротиту, вірус кору, параміксовіруси (у тому числі й вірус ньюкаслської хвороби) [2, 7].

Родина Paramyxoviridae складається з вірусів з оболонкою з несегментованим, одноланцюговим, негативним РНК геном [2, 7, 10].
Вони були ізольовані від найрізноманітніших ссавців і птахів по всьому світу. Багато вірусів родини викликають серйозні захво-

рювання людини та тварин. Сімейство поділяється на дві підродини: Paramyxovirinae та Pneumovirinae [1]. За останніми даними 
підродина Paramyxovirinae складається з п’яти родів: Respirovirus, Morbillivirus, Rubulavirus, Henipavirus, Avularius [8, 10]. Підродина 
Pneumovirinae ділиться на два роди: пневмовірус і метапневмовірус. Усі параміксовіруси, які ізольовані від птахів відносяться до 
роду Avulavirus, крім пташиного метапневмовірусу, який належить до роду Metapneumovirus. Пташині параміксовіруси (APMVs) 
розділені на дев’ять різних серотипів (APMV-1 до APMV-9) [17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Поділ ґрунтується на реакції затримки гема-
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глютинації (HI) та аналізі інгібування нейрамінідази (NI) [35]. Рід Avularius включає 9 серотипів параміксовірусів птиці ПМВ-1-9 (англ. 
APMV-1-9), але вже встановлено наявність 10 серотипу ПМВ-10 (англ. APMV-10) [11] та 11 серотипу ПМВ-11 (англ. APMV-11) [12].

На сьогоднішній день 11 різних серотипів APMV (APMV-1 до APMV-11)  були описані, ґрунтуючись на філогенетичному аналізі 
та реакції затримки гемаглютинації. Визначено, що APMV-2, APMV-3, APMV-6, і APMV-7 можуть викликати захворювання дихаль-
них шляхів або зниження несучості в індичок; APMV-3 – енцефаліт у деяких видів папуг, APMV-5 пов’язаний з діареєю та високою 
смертністю у хвилястих папужок (таблиця 1). Нарешті, хвороба Ньюкасла (APMV-1) є одним із найнебезпечніших захворювань у 
домашніх птахів, інформація про її спалахи доводиться до Всесвітньої організації з охорони здоров’я тварин [11, 12, 3, 5].

Таблиця 1 – Еталонні штами параміксовірусів птиці серотипів ПМВ-1-ПМВ-11 (APMV-1-APMV-11)
Серотип Еталонні штами Носії Здатність викликати захворювання Розповсюдження

ПМВ-1 ПМВ-1/вірус ньюкаслської 
хвороби

Більше 250 видів 
птахів

Викликають тяжкі захворювання з ви-
сокою летальністю. Деякі віруси є апато-
генними і не викликають захворювання

По всьому світу

ПМВ-2 ПМВ-2/курка/СА/Юкейпа/1956 Індики, кури, папугопо-
дібні, пастушкові

Респіраторні розлади, зниження не-
сучості По всьому світу

ПМВ-3
ПМВ-3/індик/WI/1966 Індики Респіраторні розлади, зниження не-

сучості По всьому світу

ПМВ-3/довгохвостий папуга/Ні-
дерланди/449/1975 Папуги, горобцеподібні Нервові шлунково-кишкові та респіра-

торні розлади По всьому світу

ПМВ-4 ПМВ-4/качка/Гонконг/D3/1975 Качки, гуси, кури Безсимптомні інфекції у промислового 
поголів’я птиці По всьому світу

ПМВ-5 ПМВ-5/хвилястий папуга/Японія/
Кунітачі/1974

Представники папу-
гових

Кишкова інфекція з високою патоген-
ністю

Японія, Великобританія, 
Австралія

ПМВ-6 ПМВ-6/качка/Гонконг/199/1977 Качки, гуси, індики
Безсимптомні інфекції у курей та гусей, 
респіраторні розлади, зниження не-
сучості у індиків

По всьому світу

ПМВ-7 ПМВ-7/горлиця/TN/4/1975 Голуби, горлиці, індики Респіраторні розлади у індиків США, Великобританія, 
Японія

ПМВ-8 ПМВ-8/гуска/DE/1053/1976 Качки, гуси Не відомо США, Японія

ПМВ-9 ПМВ-9/качка/Нью-Йорк/22/1976 Качки Безсимптомні інфекції у промислового 
поголів’я птиці По всьому світу

ПМВ-10 ПМВ-10/пінгвін/Фолклендські 
острови/324/2007 Скелясті пінгвіни Не відомо Фолклендські острови

ПМВ-11 ПМВ-11/Common_snipe/Fran-
ce/100212/2010 Звичайний бекас Не відомо Франція

Геноми APMVs дуже схожі за організацією. Генне розташування 3’Leader-N-P-M-F-HN-L-Trailer-5 діє для всіх серотипів (усі чле-
ни виду мають шість генів), за винятком APMV-6, який має додатковий невеликий білок гідрофобних (SH) генів між F і HN у геномі 
[24, 18]. Для ефективної реплікації РНК, членів підродини Paramyxovirinae потрібно, щоб довжина геному складалася мінімум 
з шести нуклеотидів. Ця закономірність відома як «правило шести», що відображає точність пристрою полінуклеотида в нуклео-
капсид [22, 5, 24].  

Мета роботи провести вивчення та аналіз епізоотологічної ситуації у світі щодо параміксовірусних інфекцій дикої, синантропної 
та свійської птиці.

Матеріали та методи. Зібрано та проаналізовано дані за останні роки щодо епізоотичної ситуації у світі та Україні щодо розповсюдження, 
спалахів і циркуляції параміксовірусів і ньюкаслської хвороби до 2013 року включно, з використанням літературних даних, публікацій та інфор-
мації МЕБ.

Для проведення серологічних досліджень в чотирьох областях України (Київська, Херсонська, Запорізька та Харківська) у місцях скупчення 
дикої та синантропної птиці було відібрано 133 проби біологічного матеріалу (проби крові та яйця для подальшого отримання сироваток крові та 
приготування екстрактів жовтків) від 26 видів птиці (таблиця 2).

Стосовно приватного сектору та птахофабрик України, то всього було досліджено 877 проб сироватки крові з 5 областей України (Луганської, 
Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської).

Відбір крові від дикої, синантропної та свійської птиці проводили з підкрильцевої або яремної вени, отримання сироватки крові та подальші 
серологічні дослідження проводили згідно до загальноприйнятих методик, рекомендованих МЕБ, з використанням референтних сироваток крові 
до параміксовірусів виробництва національної та МЕБ Референс-лабораторії з грипу та ньюкаслської хвороби Інституту Зоопрофілактики (Nati-
onal, OIE and FAO Reference Laboratory of Avian Infl uenza and Newcastle Disease Instituto Zooprofi lattio Sperimentale delle Venezie) м. Падуя, Італія 
(таблиця 3).

У роботі використані наступні інактивовані штами параміксовірусів:  ПМВ-1НХ/Ла-Сота; ПМВ-2 Курица/Чехословакия/92; ПМВ-4 Утка/Куба/1/82; 
ПМВ-6 Утка/Гонконг/199/77; ПМВ-7 Горлица/Теннеси/4/75

Результати досліджень та їх обговорення. Згідно проведеному аналізу та отриманим даним щодо епізоотології та екогеогра-
фії поширення параміксовірусів у світі, а також існуючих міграційних маршрутів птиці через територію України, можливе створення 
передумов для занесення збудників у синантропні біоценози й розвитку епізоотій, а потім і епідемічних спалахів. У зв’язку з цим, 
ґрунтуючись на літературні дані до 2013 року включно, було зроблено детальний опис кожного з серотипів параміксовірусів (ПМВ-
1–ПМВ-9). 

Параміксовірус 1 серотипу (APMV-1). APMVs були виділені в різних пташиних господарствах багатьох країн [24]. У зв’язку з 
тим, що APMV-1 (NDV) викликає високу захворюваність, смертність та призводить до значних  економічних збитків, він є найбільш 
вивченим, охарактеризованим серотипом. NDV ізоляти сильно різняться за своєю патогенністю для курчат, починаючи від неявної 
хвороби до важких респіраторних і неврологічних захворювань, які призводять до 100 % смертності [25]. У залежності від рівня па-
тогенності для курей, NDV штами поділяються на три основні підтипи: зі зниженою вірулентністю (авірулентні), мезогенні (помірно 
небезпечні), велогенні (вірулентні) [26].
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Таблиця 2 – Результати відбору біологічного матеріалу від дикої та синантропної птиці
№ з/п Регіон Вид птахів Кількість відібраних проб (n) Вид біологічного матеріалу

1
Чорноморський біосферний заповід-
ник, Херсонська область, о. Смале-
ний

мартин середземноморський 31 сироватка крові

крячок річковий 1 сироватка крові

2 Запорізька область, с. Давидівка, Ут-
люкський лиман

побережник червоногрудий 6 сироватка крові
брижач 1 сироватка крові
коловодник звичайний 3 сироватка крові
сивка морська 1 сироватка крові
чирянка мала 1 сироватка крові

3 Київська область

цесарка 9 сироватка крові
мускусна качка 9 сироватка крові
курка 18 сироватка крові
австралійський гусак-чирок 2 сироватка крові
фазан коричневий 3 сироватка крові
фазан Х’юма 1 сироватка крові
фазан синій 1 сироватка крові
фазан мисливський  1 сироватка крові
лебідь чорний 4 сироватка крові
фазан сірий 3 сироватка крові
фазан сріблястий 3 сироватка крові
фазан сніжний 2 сироватка крові
фазан королівський  1 сироватка крові
фазан монал 1 сироватка крові
крижень 15 яйце
перепілка 10 яйце
мускусна качка 5 яйце

4 Харківська область голуб 1 сироватка крові

Таблиця 3 – Референтні сироватки крові до параміксовірусів

Reagent Sub-type Viral strain
Reference antiserum against Newcastle disease virus, Ulster 2 C PMV-1 Ulster 2C
Reference antiserum against Paramyxovirus 2 YUCAIPA PMV-2 Ck/Yucaipa/56
Reference antiserum against Paramyxovirus 4 PMV-4 Duck/Hong KongD3/75
Reference antiserum against Paramyxovirus 6 PMV-6 Duck/Hong Kong/199/77
Reference antiserum against Paramyxovirus 7 (APMV-7) PMV-7 Dove/Tennessee/4/75

Параміксовірус 1 серотипу викликає у птахів хворобу Ньюкасла (ND), яка є одним з найбільш розповсюджених інфекційних за-
хворювань птиці. Вона поширюється по всьому світу та може завдавати значних економічних збитків птахівництву. Вірус хвороби 
Ньюкасла (NDV), здатний заразити більше 240 видів птахів, поширюється в основному через прямі контакти між інфікованими та 
здоровими птахами. Перші спалахи ND були зареєстровані на о. Ява (Індонезія) і Ньюкасл-апон-Тайні (Англія) у середині 1920-
х років. Протягом декількох років ND поширилася по всьому світу й стала ендемічною в багатьох країнах [39, 40, 41, 75, 76].

APMV-1 ділиться на 2 класи на основі генетичного аналізу. Клас І – штами виділені в основному від диких птахів і являють собою 
здебільшого авірулентні віруси. Вони діляться на дев’ять генотипів, проте в нещодавньому дослідженні, були стиснуті в один генотип. 
Клас II — штами виділені від диких і свійських птахів, включають вірулентні й авірулентні ізоляти та поділяються на різні генотипи. Ре-
зультати досліджень 2012 року показали, що клас I віруси являють собою єдиний генотип, у той час як клас II містить 15 генетичних 
груп, у тому числі 10 раніше встановлених (I-IX, XI і) і п’ять нових генотипів (X, XII, XIII, XIV і XV) [42, 43, 44, 77, 78, 79].

На 2013 рік, за даними GenBank, було вивчено близько 222 повних геномних послідовностей ПМВ-1 ізолятів [38].
В якості стандартного вакцинного штаму у США використовують вірус хвороби Ньюкасла (NDV) штаму Texas GB, який являє со-

бою високовірулентний нейротропний вірус. Геном має 15186 нуклеотидів (nt) у довжину й складається з шести генів розташованих 
у наступному порядку 3’leader-N-P-M-F-HN-L-5’trailer. Філогенетичний аналіз показав, що штам Texas GB більш споріднений з не-
йротропним мезогенним штамом Beaudette C (BC) і NDV вірусами виділеними в Китаї та Єгипті, ніж з іншими вірусами NDV [13].

Параміксовірус 2 серотипу (APMV-2). APMV-2 штами ізольовано від курей, індиків і диких птахів по всьому світу. Відомо, що 
APMV-2 викликає легкі форми захворювань дихальних шляхів, безпліддя серед домашньої птиці та стає причиною зменшення 
виробництва яєць [27, 28, 29].

Повний геном РНК послідовності пташиного параміксовірусу 2 серотипу було визначено для штаму Yucaipa, ізольованого від 
курки. Розмір його геному складає 14904 нуклеотидів (nt), на сьогоднішній день, це найменший вірус серед членів підродини Par-
amyxovirinae. Філогенетичний аналіз амінокислотних послідовностей білків штаму Yucaipa з білками вірусів кожного з п’яти родів 
родини Paramyxoviridae показав, що зазначений штам більш тісно пов’язаний з APMV-6, ніж APMV-1 [14].

Параміксовірус 3 серотипу (APMV-3). Штами 3 серотипу параміксовірусів ізольовано від диких і домашніх птахів. Патогенність 
APMV-3 вивчено експериментально в інфікованих курчат. Інфекційні процеси у птиці, викликані APMV-3 штамами, були пов’язані з 
енцефалітом і ставали причиною високої смертності [30, 33, 34].
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Повна послідовність геному визначена у штаму parakeet/Netherlands/449/75 пташиного параміксовірусу (APMV) серотипу 3. 
Геном має 16272 нуклеотидів (nt) у довжину. Філогенетичний аналіз амінокислотних послідовностей білків штаму parakeet/Netherl-
ands/449/75 зі спорідненими білками вірусів усіх п’яти родів родини Paramyxoviridae показав, що цей штам більш тісно пов’язаний 
з APMV-1, ніж APMV-6 [15].

Параміксовірус 4 серотипу (APMV-4). В якості першого кроку на шляху до розуміння молекулярної генетики та патогенності 
APMV-4, було впорядковано повний геном APMV-4 штаму duck/Hong Kong/D3/75 і визначено його патогенні властивості в курячих 
ембріонах. Геном APMV-4 має 15054 нуклеотидів (nt) в довжину. Філогенетичний аналіз нуклеотидних послідовностей вірусів з усіх 
п’яти родів сімейства Paramyxoviridae показав, що APMV-4 дійсно тісно пов’язаний з APMVs, цей факт підтверджує правильність 
класифікації всіх APMVs роду Avulavirus [16].

Штам параміксовірусу APMV-4/качка/Гонконг/D3/1975 еталонний, повна послідовність геному представлена в GenBank під реє-
страційним номером FJ177514 [46, 16].

На 2013 рік, за даними GenBank, вивчено 5 повних і 24 часткових геномних послідовностей із наявних 25 APMV-4 ізолятів. Повна 
послідовність геному  представлена для наступних ізолятів: APMV-4/KR/YJ/06, complete genome GenBank: EU877976; APMV-4/duck/
Hongkong/D3/75, complete genome GenBank: FJ177514; APMV4/mallard/Belgium/15129/07, complete genome GenBank: JN571485; 
APMV-4/Egyptian goose/South Africa/N1468/2010, complete genome GenBank: JX133079; APMV-4/duck/Delaware/549227/2010, co-
mplete genome GenBank: JX987283. Усі 25 вірусів ізольовано від диких або домашніх водоплавних птахів: по одному з Північної 
Америки та Південної Африки, сім з Європи, 15 з країн Азії [45, 47, 55, 56, 57, 58, 59]. 

Уперше APMV-4 ізолювали від мігруючої дикої крякви, сірої та лісової качки на річці Міссісіпі на перелітному шляху до Спо-
лучених Штатів та від домашніх качок, курей і гусей в Гонконзі під час епіднадзору за грипом птиці. З того часу APMV-4 були виді-
лені від диких птахів інших гусеподібних, комерційних качок і гусей. На сьогоднішній день APMV-4 знаходять широке поширення 
серед водоплавних птахів у всьому світі. Окрім виділених від спійманих кольчатих чирянок (Calonetta leucophrys), які страждали на 
геморагічний ентерит, усі інші штами були непатогенні для птиці. Gough & Alexander (1984) повідомили, що після інтраназального 
щеплення 1-тижневих каченят і 2-тижневих курей ізолятом, отриманим від кольчатої чирянки (Calonetta leucophrys), було отримано 
дуже низькі титри HI (≤ 8) та не виявлено жодних клінічних ознак захворювання. В Україні APMV-4 здебільшого ізольовані від качок 
[3, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54].

За даними 2013 року, була вивчена й надана в GenBank повна послідовність геному ізоляту APMV4/duck/China/G302/2012, 
KC439346. Вважається, що майже всі параміксовіруси, у тому числі APMV-4, але за виключенням APMV-5, викликають гемаглюти-
націю еритроцитів курей. Проте встановлено, що штам APMV-4, APMV4/duck/China/G302/2012 виділений з фекалій практично здо-
рових качок у південному Китаї в 2012 році, з використанням курячих ембріонів, не викликав гемаглютинацію еритроцитів курей, 
качок, гусей та людини (тип O). Це може бути пов’язано з деякою мутацією HN гена [60]. 

Експериментальне зараження курей APMV-4 викликало м’яку діарею, при гістологічному дослідженні виявили мікроскопічні 
ураження трахеї (катаральний трахеїт), легенів (можливість викликати помірну інтерстиціальну пневмонію) і BALT (бронхіальної/
трахеальної лімфоїдної тканини) або GALT (лімфоїдної тканини кишечника) гіперплазії, осередковий панкреатит [61].

Параміксовірус 5 серотипу (APMV-5). APMV-5 штами ізолювали тільки від хвилястих папужок (Melopsittacus undulatus). Уста-
новлено, що вони можуть викликати депресію, задишку, пронос, кривошию, гострий ентерит, який має фатальні наслідки для не-
зрілих хвилястих папужок. Усе це призводить до дуже високої смертності [31]. Немає ніяких даних про виділення вірусів APMV-5, 
-8 і -9 у свійської птиці [35]. Але останні серологічні дослідження на комерційних птахофабриках в США виявили можливість по-
ширення всіх серотипів APMV з урахуванням APMV-5 у курей [32].

Геноми представників усіх серотипів APMV крім APMV-5 були нещодавно повністю секвеновані. Штам budgerigar/Kunitachi/74 
незвичайний тим, що йому не вистачає віріона гемаглютиніну і він не росте в алантоїсній порожнині курячих ембріонів. Проте, вірус 
росте в амніотичній порожнині. Геном має 17262 нуклеотидів (nt) у довжину. Філогенетичний аналіз послідовностей APVM-5 геному 
і білків у порівнянні з різними серотипами APMV показав, що APMV-5 більш тісно пов’язаний з APMV-6, ніж з іншими APMVs [17].

Параміксовірус 6 серотипу (APMV-6). Повна послідовність геному була визначена для двох штамів пташиного параміксовірусу 
6 серотипу (APMV-6): прототип штам Hong Kong (HK) та пізніше виділений в Італії штам Italy (IT4524-2). Довжина геному штаму НК 
дорівнює 16236 нуклеотидів (nt), вона така сама й для двох інших APMV-6 зареєстрованих штамів (FE і TW), тоді як довжина штаму 
IT4524-2 складає 16230 нуклеотидів (nt). Унікальність APMV-6 ґрунтується на наявності SH генів між F і HN генів. За результатами 
досліджень було визначено, що APMV-6 штами являють собою єдиний серотип з двома підгрупами, що істотно відрізняються між 
собою. Їх можна визначити за допомогою аналізу HI [18].

Уперше APMV-6 ізольовано від домашньої качки у 1977 році в Гонконзі. У результаті програми нагляду за грипом було отримано 
штам duck/HongKong/18/199/77 (HK). Штам duck/Taiwan/Y1/99 (TW) виділено від домашньої качки в Тайвані в 1999 р. У 2003 році 
на Далекому Сході Росії від гусака ізольовано штам APMV-6 goose/FarEast/4440/2003 (FE). У 2007 році в Італії виділені APMV-6 від 
качок (штами IT4524-2, IT4526) та чирянки (штам IT6895-1). У 2011 році в Китаї від крижня ізольовано штам mallard/Jilin/190/2011 
(JL). Штами APMV-6 продовжують ізольовувати від диких птахів по всьому світу. До 2013 року, за даними GenBank, визначені повні 
послідовності геномів APMV-6 штамів HK (GenBank номер EU622637), TW (GenBank номер NC003043), JL (mallard/Jilin/190/2011, 
GenBank: JX522537), FE (GenBank: EF569970), IT 4524-2 (GenBank номер GQ406232) [61, 62, 63, 64, 65, 66].

Основними носіями параміксовірусу 6 серотипу є качки та гуси, додатковими – можуть бути індики. Перші ізоляти APMV-6 виді-
лені в Гонконзі від домашньої птиці виявились непатогенними для експериментально заражених курей. Тим не менш, були повідо-
млення про APMV-6 інфекції в індичок, що вели до респіраторних захворювань середньої важкості й проблем з виробництвом яєць. 
На даний час до клінічних симптомів APMV-6 відносять легкі респіраторні захворювання у птахів, зниження несучості в індичок. 
При гістологічному дослідженні органів, курей інфікованих APMV-6, виявлено зміни у трахеї, такі як: катаральний і виразковий 
трахеїт, фокальний панкреатит, кістозні ентеропатії, фокальний ентерит і лімфоцитарний інфільтрат у підшлунковій залозі [3, 61, 
67, 68, 69].

Параміксовірус 7 серотипу (APMV-7). APMV-6 і -7 – інфекції в індичок, що призводять до зниження несучості та викликають 
респіраторні захворювання [35].

Штам параміксовірусу ПМВ-7/dove/Tennessee/4/75 є еталонним, повна послідовність геному була представлена в GenBank під 
реєстраційним номером FJ231524. Геном має розмір 15480 нуклеотидів (nt) у довжину. Філогенетичний аналіз показав, що APMV-7 
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більш тісно пов’язаний з APMV-2, -6, -8 ніж з APMV-1, -3, -4 і -9. При експериментальному зараженні курячих ембріонів, середній 
час смерті виявився більше ніж 144 години, отже штам є авірулентним для курей [19, 38].

APMV-7 уперше виділений від голуба в 1975 році, убитого мисливцем в штаті Теннессі (США). Його було запропоновано в якості 
нового серотипу на основі HI і NI аналізу (штам dove/Tennessee/4/75). У 1997 році в штаті Огайо APMV-7 виділено з дихальних 
шляхів індички промислового батьківського стада, згодом, у результаті природнього спалаху захворювання, вірус ізольовано від 
страусів (Struthio Camelus). Пізніше було встановлено, що APMV-7 широко поширений серед голубів, індиків та курей. Warke та 
співавт. за допомогою аналізу HI виявили, що 27 % зразків сироваток крові курчат, досліджених в США, були позитивними (HI ≥ 64) 
до APMV-7. При дослідженні сироваток крові, відібраних від умираючих птахів у Великобританії та від крижнів у Новій Зеландії, 
47 % з 315 проб мали позитивні титри атитіл (HI ≥ 64) до APMV-7 [64, 70, 71, 72, 73, 74].

Хоча циркуляція APMV-7 не була причинно пов’язана з важкими захворюваннями птахів, експериментальне зараження індичок 
викликало риніт, м’який мультифокальний лімфоцитарний аеросакуліт, зниження яйценоскості. Експериментальне інфікування ку-
рячих ембріонів з використанням APMV-7 штаму-прототипу dove/Tennessee/4/75 не викликало загибелі. У результаті було висунуто 
припущення про авірулентність цього штаму для курей [19, 71].

Параміксовірус 8 серотипу (APMV-8). Інфекції від APMV-8 характерні для качок і гусей [35]. Повна послідовність геному була 
визначена для штамів goose/Delaware/1053/76 і pintail/Wakuya/20/78. Геном кожного штаму має 15342 нуклеотидів (nt) у довжину. 
Порівняння послідовностей штамів Delaware і Wakuya показало ідентичність нуклеотидних послідовностей на 96,8 % на рівні 
геному та амінокислотну ідентичність 99,3 %, 96,5 %, 98,6 %, 99,4 %, 98,6 % і 99,1 % для N, P, M, F, HN і L білків відповідно. При 
інфікуванні курячих ембріонів і первинної клітинної культури нирок курячого ембріону, обидва штами мали ріст. Філогенетичний 
аналіз показав, що APMV-8 більш тісно пов’язаний з APMV-2 і -6, ніж з APMV-1, - 3 і -4 [20].

Параміксовірус 9 серотипу (APMV-9). Повна послідовність геному визначена для пташиного параміксовірусу 9 серотипу, штам 
APMV-9/domestic Duck/New York/22/78. Геном має 15438 нуклеотидів (nt) у довжину. При дослідженні в лабораторних умовах, вірус 
вимагав наявності екзогенних протеаз у пробірці реплікації та виріс лише в декількох клітинних лініях. Це вказує на обмежене коло 
його носіїв. Філогенетичний аналіз показав, що APMV-9 має більш тісний зв’язок з APMV-1, ніж до інших APMVs. Середній час за-
гибелі курячих ембріонів складав більше 120 годин. Це означає, що APMV-9 авірулентний для курей [21].

Параміксовірус 10 серотипу (APMV-10). Після ізоляції вірусу від пінгвінів (Eudyptes chrysocome) і вивчення його біологічних, се-
рологічних і геномних характеристик було припущено, що це – новий пташиний параміксовірус APMV групи – APMV-10. Зазначений 
вірус нагадує інші APMVs за результатами електронної мікроскопії, проте його гемаглютинуюча властивість (HA) не пригнічується 
антисироватками проти будь-якого з дев’яти серотипів відомих APMVs. У результаті досліджень отримано дані про геномну структу-
ру вірусу типову для APMV. Філогенетичний аналіз показав, що амінокислотні послідовності всіх шести білків найбільш тісно пов’я-
зані з APMV-2 і APMV-8. Таким чином, ізолят APMV10/penguin/Falkland Islands/324/2007 являє собою прототип вірусу APMV-10 [11].

Параміксовірус 11 серотипу (APMV-11). На сьогоднішній день визначено повний геном нового пташиного параміксовірусу 
(APMV-11) ізольованого від звичайних бекасів. Дослідження показали, що він має найбільший геном серед усіх APMVs. Під час 
активного спостереження пташиного грипу (AI) у 2010 році було проведено інфікування 9-добових курячих ембріонів пробами 
(клоакальні мазки), відібраними від бекасів (Gallinago Gallinago). Унаслідок цього, виділили вірусний гемаглютинуючий агент, але 
це був не вірус грипу. Він мав негативний результат при дослідженні в реакції гальмування гемаглютинації з використанням рефе-
рентних сироваток крові APMV-1–APMV-10. Вірусна РНК APMV-11 була отримана з алантоїсної речовини курячих ембріонів. Повна 
послідовність геному APMV-11 отримана за допомогою ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Геном містить 17412 нуклеотидів 
(nt) у довжину і на сьогоднішній день є найбільшим. На основі філогенетичного аналізу, було запропоновано взяти Common_snipe/
France/100212/2010 в якості прототипу для нового типу параміксовірусу – APMV-11 [12].

Виходячи з проведеного аналізу проблеми поширення APMVs у світі,  слід зазначити, що більшість країн з розвинутим про-
мисловим птахівництвом проводить моніторинг параміксовірусів птиці як серед сільськогосподарської птиці, так і серед диких 
птахів. Так, антитіла до APMV-1, APMV-2, APMV-3, APMV-4, APMV-6, APMV-8, APMV-9 виявлені у диких водоплавних та навколо-
водних птахів Іспанії. Віруси серотипу APMV-2 спостерігаються у диких птахів, головним чином родини Горобцеподібних, в країнах 
Європи, Азії, Африки та Америки. APMV-3 були ізольовані від екзотичних птахів та індиків у США, Канаді, Великобританії, Франції, 
Німеччині. Переважна більшість APMV-4 виявлені у качок. Особливе місце займають віруси APMV-5 серотипу, які виділені тільки 
від папуг і за деякими властивостями значно відрізняються від інших параміксовірусів. Основними носіями APMV-6 є качки та гуси, 
додатковими можуть бути індики. Віруси цього серотипу ізольовані в Росії, США та інших країнах. Основними носіями APMV-7 
є голуби, горлиці. Основні носії ПМВ-8 – гуси та качки, а APMV-9 – качки [3, 5, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88].

За даними МЕБ, починаючи з 2001 року ньюкаслська хвороба (NDV) реєструється як у свійських, так і у диких птахів у багатьох 
країнах світу. Щорічно кількість країн, які заявляли про інфекцію, коливалася від 50 до 89.  Захворювання реєструвалося на всіх 
континентах (рисунок). Окремо виділяють різновид APMV-1, що ізолюють від голубів, так званий «голубиний варіант» APMV-1. У 
більшості випадків він є високопатогенним і, на думку вчених, є головним джерелом патогенних вірусів серед свійської птиці. Перші 
спалахи цього захворювання у голубів були зареєстровані в кінці 70-х початку 80-х років ХХ століття в Азії (Ірак), Європі (Італія, Ні-
меччина, Франція, Бельгія, Голландія). За короткий проміжок часу захворювання переросло в панзоотії, в які були залучені багато 
країн. Фактично ці панзоотії продовжуються і зараз, оскільки на даний час осередки інфекції реєструються в багатьох країнах світу. 
Небезпеку зазначеного захворювання необхідно оцінювати з точки зору того, що на сьогоднішній день голуби – головний резервуар 
високовірулентних параміксовірусів 1 серотипу для сільськогосподарських птахів [3, 4, 36]. 

За даними МЕБ у 2010 році було зареєстровано 28 спалахів ньюкаслської хвороби (NDV) у країнах ЄС (Франція, Німеччина, 
Бельгія, Іспанія), Південній та Північній Америці, Палестинській Автономній території, Японії, Монголії. У 2011 році кількість спала-
хів NDV становила близько 116. Вони були відмічені у Швеції, Південній та Північній Америці, Палестинській Автономній території, 
Австралії. У 2012 році зареєстровано близько 81 випадків спалаху NDV в країнах ЄС (Швейцарія, Італія, Чехія, Румунія, Польща), 
Північній Америці, Палестинській Автономній території, Австралії. З січня 2013 по квітень 2013 року було 14 спалахів NDV в краї-
нах ЄС (Болгарія, Чехія), Північній Америці, Палестинській Автономній території [36].

Під час проведення вірусологічних досліджень біологічного матеріалу від хворих голубів з 4 регіонів України в період з 2007 по 
2011 рр. співробітниками ННЦ «ІЕКВМ» ізольовано 11 гемаглютинуючих вірусів, які ідентифіковані як APMV-1 [4]. 
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Рис. Карта спалахів ньюкаслської хвороби з січня 2010 по квітень 2013 рр. (за даними МЕБ) 
Що стосується інших параміксовірусів, то Національні референс-лабораторії країн Європейського союзу щорічно ізолюють ве-

лику кількість  APMVs різних серотипів. Так, тільки в 2010 році в 18 країнах ЄС ізольовано 199 ізолятів APMV-1, APMV-2 від курей, 
індиків, качок, гусей, APMV-3 – від індиків, APMV-4 – від диких качок у Франції та Польщі, APMV-6 – від качок у Франції [3, 80]. 

Протягом 2006–2011 років, співробітниками ННЦ «ІЕКВМ» (лабораторії з вивчення вірусних хвороб птиці) від диких птахів Укра-
їни трьох різних екологічних груп (водоплавні, синантропні, навколоводні) ізольовано 20 параміксовірусів, що належать до серо-
типів ПМВ-2, ПМВ-4, ПМВ-6, ПМВ-7. Усі птахи, від яких ізольовано віруси, належать до мігруючих. З них під час осінніх міграцій 
виділено 10 ізолятів. За результатами серологічної ідентифікації вони були віднесені до параміксовірусів серотипів ПМВ-1, ПМВ-7, 
ПМВ-4 та ПМВ-6. Під час проведення вірусологічних досліджень біологічних зразків від диких птахів під час зимівлі 2008–2011 років 
було отримано 10 гемаглютинуючих ізолятів, які ідентифіковані як ПМВ-1, ПМВ-4, ПМВ-6 та ПМВ-7. Серед них виділено один мікс 
Н10/ПМВ-7. Це підтверджує можливість одночасного інфікування однієї особини декількома вірусами. Під час зимівлі від шпаків 
було ізольовано вірус ПМВ-4, який не  характерний для птахів цієї екологічної групи [3].

За 2012 рік нами проведено серологічний моніторинг щодо циркуляцій ПМВ-1, ПМВ-2, ПМВ-4, ПМВ-6, ПМВ-7 серед диких і 
синантропних птахів у 4 областях України, проведено відбір і серологічні дослідження сироваток крові, екстрактів жовтків від дикої 
та синантропної птиці (таблиця 4).

Таблиця 4 – Результати серологічних досліджень сироваток крові відібраних від дикої та синантропної птиці
Регіон Біологічний матеріал Результат

Київська область Сироватки крові, екстракти 
жовтків

АТ до ПМВ-1 у сироватках крові присутні у 31% птахів (у титрах від 4 log2 до 8 log2), невисокі 
титри антитіл (4 log2) відмічено у сироватках крові фазанів, цесарок та мускусних качок. Не-
високі титри антитіл (1 log2) до ПМВ-1 були виявлені у жовтках яєць крижнів (40%), мускусних 
качок (80%). АТ до ПМВ-2, ПМВ-4, ПМВ-6, ПМВ-7 відсутні.

Херсонська 
область, Сироватки крові АТ до ПМВ-1, ПМВ-2, ПМВ-4, ПМВ-6, ПМВ-7 не виявлено.

Запорізька 
область Сироватки крові АТ до ПМВ-1, ПМВ-2, ПМВ-4, ПМВ-6, ПМВ-7 не виявлено.

Харківська 
область Сироватка крові Досліджено сироватку крові від голуба: АТ до ПМВ-1 (у титрі 7 log2) – 1 проба, АТ до ПМВ-2, 

ПМВ-4, ПМВ-6, ПМВ-7 не виявлено.

Таким чином, у біологічному матеріалі відібраному від синантропної птиці (фазани, цесарки, мускусні качки, голуби) у Київській 
та Харківській областях виявили наявність антитіл у сироватках крові (33 %) до ПМВ-1 (у титрах від 4 log2–8 log2). Також невисокі 
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титри антитіл (1 log2) до ПМВ-1 були виявлені у жовтках яєць крижнів (40 %), мускусних качок (80 %). Це може свідчити про на-
явність невірулентних польових штамів ПМВ-1 у вищевказаних регіонах.

Що стосується циркуляції параміксовірусів птиці серед сільськогосподарських птахів в Україні, то ситуація є благополучною. 
Останні, офіційно зареєстровані випадки захворювання були у 2006 році в Харківській і Рівненській областях [89]. 

Стосовно приватного сектору та птахофабрик України, то за результатами проведеного нами у 2012 році серологічного моніто-
рингу поголів’я птахів (усього було досліджено 877 проб сироватки крові) з 5 областей України (Луганська, Донецька, Миколаївська, 
Дніпропетровська, Харківська) встановлено наявність поствакцинальних антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби у свійської птиці 
в захисних титрах (більше ніж 1:8) характерних для кожної вікової групи. Це свідчить про систематичне та своєчасне проведення 
планової вакцинації птахопоголів’я.

Висновки. 1. За результатами епізоотологічного аналізу було встановлено, що з усіх серотипів параміксовірусів (ПМВ-1–ПМВ-
11) найбільше значення для птахівництва мають ПМВ-1, ПМВ-2, ПМВ-3. Вони спричиняють дуже небезпечні захворювання у сіль-
ськогосподарської птиці. Краще вивченим із параміксовірусів є вірус ньюкаслської хвороби (ПМВ-1). Він має величезне значення 
для сільського господарства країни через свою здатність, не дивлячись на проведення вакцинацій, викликати одну з наймасовіших 
інфекцій свійської птиці. Інформація про спалахи цього захворювання доводиться до Всесвітньої організації з охорони здоров’я 
тварин.

2. За літературними даними, окрім загальновідомих серотипів параміксовірусів (ПМВ1-9), уже встановлено наявність 10 серо-
типу (ПМВ-10) і 11 серотипу (ПМВ-11). Це має велике значення для вірусології, в цілому, та збільшує можливість отримання нових 
даних щодо складу родини Paramyxoviridae. 

3. За результатами проведеного моніторингу епізоотологічної ситуації, вірусологічних досліджень з 2006 по 2011 роки співро-
бітниками лабораторії з вивчення вірусних хвороб птиці ННЦ «ІЕКВМ» було ізольовано 20 параміксовірусів від диких птахів, які 
належать до серотипів ПМВ-1, ПМВ-4, ПМВ-6, ПМВ-7. 

4. Результати серологічних досліджень сироваток крові, відібраних від дикої та синантропної птиці у 2012 році, свідчать про на-
явність невірулентних польових штамів ПМВ-1 у Київській та Харківській областях. За результатами серологічного моніторингу по-
голів’я птахів приватного сектору та птахофабрик України встановлено наявність поствакцинальних антитіл до вірусу ньюкаслської 
хвороби в захисних титрах (більше ніж 1:8), характерних для кожної вікової групи.
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In the paper there has been presented the current data on avian paramyxovirus infections, epizootical status, distribution, outbreaks, and circulation 
of paramyxoviruses in the world and in Ukraine, and especially Newcastle disease until 2013 inclusive, based on published data, publications, information 
of International Epizootic Bureau and National Reference Laboratories in the EU.


