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The results of the optimization of the system of special events antibrucellar-based method of monitoring the immune response in cattle vaccinated with 
a strain of serogroup 82 and differential diagnosis using drugs FSBO “FCTRBS-ARSIVI” as well as a landmark two methods of immunization of animals 
with a vaccine strain of low-agglutinated 82 and inagglyutinated strain B.abortus R-1096.
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У зв’язку з глобалізацією ведення галузі свинарства все частіше реєструється тенденція до асоціативного перебігу вірусних, 
бактеріальних і вірус-бактеріальних захворювань, котрі в більшості випадків викликають респіраторні, репродуктивні або комбіно-
вані симптомокомплекси. У респіраторному симптомокомплексі значну роль відіграють збудники репродуктивно-респіраторного 
синдрому (РРСС), грипу, респіраторного коронавірусу, хвороби Ауєскі (ХА), цирковірусу другого типу (ЦВС-2), Mycoplasma hyopn-
eumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, а також їх асоціації [1–7]. Репродуктивний симптомокомплекс 
найчастіше реєструється при поєднанні парвовірусної інфекції свиней (ПВІС) та РРСС, а також ПВІС та ЦВС-2 [8]. Крім того описа-
ний прояв РРСС з хворобою Ауєскі та класичною чумою свиней [9] і бактеріальними збудниками [10].

Характер асоційованих інфекцій у свиней залежить від багатьох господарських факторів [11, 12]. Нерідко причиною їх прояву 
можуть бути лише вірусні патогени [13–15], яким належить первинна роль в патогенезі респіраторного симптомокомплексу [1]. На 
території Росії встановлено до 76 % випадків реєстрації РРСС з парвовірусною інфекцією [16]. Існують повідомлення про асоційо-
вані інфекції у свиней, що викликаються вірусними патогенами (РРСС, ПВІС, трансмісивним гастроентеритом свиней, ротавірус-
ною інфекцією) і рідше бактеріями  (хламідіозу, колібактеріозу та інших) [17].

Відома у свинарстві цирковірусна інфекція, що сприяє розвитку синдрому післявідлучного мультисистемного виснаження по-
росят переважно у поєднанні з ПВІС та\або вірусом РРСС [18–25] взагалі не реєструється як моноінфекція [26].

Вивченню асоціативного перебігу інфекційних хвороб серед домашніх свиней приділяється значна увага вчених, в той 
час як дослідження та повідомлення стосовно відповідного стану у диких свиней обмежені, проте є не менш важливими в епізоо-
тологічному відношенні.

Мета роботи. У ретроспективному аспекті підтвердити лабораторними методами досліджень одночасну присутність специфіч-
них гуморальних антитіл проти вірусів хвороби Тешена, хвороби Ауєскі, РРСС, ЦВС-2 в сироватках крові диких свиней.

Матеріали і методи. Архівні зразки сироваток крові (3459 зразків), що були відібрані після відстрілу диких свиней в сезони полювання 2001–
2011 років з територій різних мисливських угідь адміністративних районів областей України та зберігаються в лабораторії хвороб свиней та біо-
технології ІВМ НААН за температурних умов – 20 єС. На предмет виявлення специфічних гуморальних антитіл проти вірусу хвороби Тешена (ХТ) 
та хвороби Ауєскі досліджено 3459 сироваток крові, проти вірусу РРСС та ЦВС-2 – 92. Наявність в сироватках крові диких кабанів специфічних 
антитіл проти вірусу хвороби Ауєскі визначали мікрометодом реакції нейтралізації на перещеплюваній культурі клітин ПТП згідно ТУ У [27], а 
також згідно розроблених нами методичних рекомендацій «Застосування мікрометоду реакції нейтралізації для діагностики хвороби Ауєскі» і за-
тверджених Науково-методичною радою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (протокол № 1 від 21.12.2012 р.). Наявність 
специфічних антитіл проти вірусу хвороби Тешена визначали мікрометодом реакції нейтралізації на перещеплюваній культурі клітин СНЕВ. 
Перещеплювану культуру клітин СНЕВ, виробничий атенуйований штам вірусу хвороби Тешена «Перечинський-642» (виготовлений 21.07.2010; 
інфекційна активність 109,5 lg ТЦД50/см3) та позитивну ліофілізовану сироватку крові (титр антитіл 1:1000) проти вірусу хвороби Тешена було 
одержано від завідувача лабораторії імунології та генетики ІВМ НААН академіка НААН України В.П. Романенка. Визначення специфічних анти-
тіл проти вірусу РРСС здійснювали методом ІФА з використанням тест-системи “INGEZIM PRRS UNIVERSAL”, Іспанія, серія Lote/Batch: 231012, 
придатна до Caducidod/Expiry: 05-2014. Визначення специфічних антитіл проти ЦВС-2 проводили методом ІФА з використанням тест-системи 
«Цирко-Серотест» (м. Москва, РФ), серія № 04, контроль № 04, придатна до 10.2013.

При постановці реакції нейтралізації використовували: ламінарний бокс та СО2 інкубатор фірми JOUAN, інвертований мікроскоп фірми ZEISS 
AXIOVERT 25, пластикові мікропланшети з плоским та U-подібним дном фірми Sarstedt, inc. Newton, NC 28658 (Made in USA), автопіпетку восьми-
канальну фірми BIOHIT 50 – 250 мкл; ростові серодовища: ДМЕМ – серія № 41, контроль № 41; 199 – серія № 42, контроль № 42; розчин версену 
0,02 % для культур клітин серія № 46, контроль № 46; сироватку крові ВРХ без консерванту нативну серія № 11, контроль № 11; розчин трипсину 
0,25 % на фосфатному буфері для культур клітин – серія № 41, контроль № 41 (виробництва ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія»). 

Відповідно до літературних даних у дослідженнях за діагностичні титри антитіл вважали: проти вірусу хвороби Ауєскі 1:8 і вище [28], проти 
вірусу хвороби Тешена 1:32 і вище [29].

Результати досліджень. Попередніми дослідженнями сироваток крові диких свиней, відстріляних на території України в мис-
ливські сезони 2001-2011 років нами було визначено показники серопревалентності цих представників дикої фауни до хвороби 
Тешена, хвороби Ауєскі, цирковірусної інфекції та РРСС на рівні 19,3 %; 13,46 %; 65,2 %, 1,8 % відповідно. Під час аналізу резуль-
татів проведених серологічних досліджень було встановлено, що в деяких сироватках крові одночасно реєструвалися специфічні 
антитіла до декількох збудників вірусних хвороб. Оскільки дослідження щодо хвороби Тешена та хвороби Ауєскі були більш об’-
ємними (3459 зразків) нами порівнювалися показники одночасного виявлення в сироватках крові диких кабанів антитіл до цих 
збудників (Рис. 1).    

Показники рисунку 1 вказують на те, що з 3459 досліджених сироваток крові антитіла проти вірусів хвороби Тешена  та хвороби 
Ауєскі виявлені у 605 (17,5 %) та 402 (11,6 %) зразках відповідно. У 64 (1,9 %) зразках сироваток крові одночасно було виявлено на-
явність специфічних антитіл проти згаданих патогенів. Деталізація порівняльного аналізу одночасно виявлених титрів специфічних 
антитіл проти вірусів хвороби Тешена та хвороби Ауєскі в сироватках крові диких кабанів наведена в таблиці.
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Рис. 1. Результати досліджень сироваток крові диких кабанів на предмет виявлення специфічних антитіл проти вірусів хвороби 
Тешена і хвороби Ауєскі та визначення одночасної присутності цих антитіл в деяких сироватках. 

Таблиця – Порівняльний аналіз одночасно виявлених специфічних антитіл проти вірусів хвороби Тешена та хвороби Ауєскі в 
сироватках крові диких кабанів 

Назва хвороби Титри антитіл в сироватках крові, Log2 Всього
Ауєскі 3 4 -
Тешена 5 9 5 6 7 9 10 -
кількість сироваток/% 1/1,56 1/1,56 40/62,5 11/17,19 9/14,07 1/1,56 1/1,56 64/100

Показники таблиці вказують на те, що в 64 сироватках крові диких кабанів одночасно реєстрували специфічні антитіла проти  
вірусів хвороби Тешена та хвороби Ауєскі. Серед 64 сироваток крові антитіла проти вірусу хвороби Ауєскі були виявлені у 2-х 
зразках на рівні 3 log2 та 62-х зразках на рівні 4 log2. Антитіла проти вірусу хвороби Тешена було виявлено  на рівні від 5 до 10 log2. 
Порівняльний розподіл рівнів специфічних антитіл проти вірусу хвороби Ауєскі та хвороби Тешена в сироватках крові диких кабанів 
був наступним: 1 сироватка крові була з титром антитіл проти вірусу хвороби Ауєскі 3 log2 та з титром антитіл проти вірусу хвороби 
Тешена 5 log2; 1 – (3 log2/9 log2); 40 – (4 log2/5 log2); 11 – (4 log2/6 log2); 9 – (4 log2/7 log2); 1 – (4 log2/9 log2); 1 – (4 log2/10 log2

).
Окрім зазначених досліджень було проведено вибірковий скринінг сироваток крові диких свиней (92 зразки) щодо виявлення 

специфічних антитіл проти вірусу РРСС та ЦВС-2. Оскільки зазначені 92 сироватки крові попередньо були досліджені щодо хво-
роби Тешена та хвороби Ауєскі нами було проведено їх дослідження щодо виявлення специфічних антитіл проти вірусу РРСС та 
ЦВС-2 з подальшим визначенням кількості сироваток крові з одночасною реєстрацією антитіл до цих патогенів (Рис. 2.). 

Рис. 2. Результати досліджень сироваток крові диких кабанів на предмет виявлення специфічних гуморальних антитіл проти 
вірусів хвороби Тешена, хвороби Ауєскі, РРСС, ЦВС-2 та визначення одночасної присутності цих антитіл в деяких сироватках. 

З 92-х досліджених проб сироваток крові негативними до згаданих патогенів були 28 (30,4 %). Кількість позитивних сироваток 
крові, в яких виявлені антитіла лише до одного збудника була наступною: до вірусу хвороби Тешена 3 (3,3 %), хвороби Ауєскі – 1 
(1,1 %), ЦВС-2 – 42 (45,6 %). Слід зауважити, що з 92-х сироваток крові у 18 (19,6 %) зразках були виявлені антитіла до декількох 
збудників. Серед цих 18-ти сироваток крові  в 2-х сироватках виявлено антитіла проти вірусів РРСС і ЦВС-2, у 6-ти сироватках – 
антитіла проти вірусу хвороби Ауєскі і ЦВС-2 та у 10-ти сироватках – антитіла проти вірусу хвороби Тешена і ЦВС-2.

Висновки. 1. Виявлення специфічних гуморальних антитіл проти вірусів хвороби Тешена, хвороби Ауєскі, репродуктивно-респі-
раторного синдрому свиней, цирковірусу 2-го типу в сироватках крові диких кабанів свідчить про циркуляцію збудників в популяції 
цих представників дикої фауни. 2. Присутність у сироватці крові специфічних антитіл одночасно до декількох вірусних антигенів 
обумовлена можливим асоційованим інфекційним процесом.
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Враховуючи вищезазначене в подальшій перспективі наукових досліджень вважаємо за необхідність підтвердити присутність 
асоційованої інфекції в організмі диких кабанів шляхом виділення ізолятів різних збудників з біологічного матеріалу від однієї тва-
рини з подальшим їх вивченням.
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IDENTIFICATION THE SIMULTANEOUS PRESENCE OF SPECIFIC ANTIBODIES AGAINST THE AGENTS 
OF SOME SWINE VIRAL DISEASES IN THE BLOOD SERА OF WILD BOARS

Sytiuk M.P.
Institute of Veterinary Medicine NAAS of Ukraine, Kiev

The article presents results of the detection of specifi c hummoral antibodies against the viruses of Teschen disease, Aujeszky’s disease, reproductive and 
respiratory syndrome and circovirus infection in blood sera of wild pigs hunted in Ukraine for the period 2001-201. The data on the simultaneous presence 
of specifi c antibodies to the above mentioned infectious diseases in the wild boars is presented.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Солонина Н.Л.

ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины», г. Харьков

Бактериальный вагиноз – представляет собой клинический синдром, обусловленный патологическими изменениями микро-
биоценоза влагалищной среды, что проявляется чрезмерно высокой концентрацией аэробных условно-патогенных бактерий 
и выраженным резким снижением количества или отсутствием молочнокислых бактерий.

Среди женщин репродуктивного возраста бактериальный вагиноз встречается с частотой от 2 % до 64 %. Во время беремен-
ности под влиянием гормонов создаются благоприятные условия для жизнедеятельности лактобацил. Поэтому среди беременных 
его частота составляет от 10 % до 25 %.

Причины способствующие развитию дисбактериоза влагалища это прежде всего условия в которых живет большинство сов-
ременных женщин: постоянные напряжения, зачастую переходящие в стрессовые состояния, урбанизация общества, ухудшение 
экологической ситуации, последствия бесконтрольного применения лекарств, особенно антибиотиков, нерегулярное, неполно-
ценное питание приводящее к заболеваниям пищеварительного тракта [1]. Также увеличилась статистика случайных половых 
контактов, применение оральных контрацептивов, внутриматочных средств, применение спермицидов, частых и чрезмерно ак-
тивных влагалищных спринцеваний. Нарушение микрофлоры также происходит из-за гормональных сбоев после аборта, после 


