
Ðîçä³ë 3. Åï³çîîòîëîã³ÿ òà ³íôåêö³éí³ õâîðîáè

233

Серед дорослої птиці було виявлено 16 % серопозитивних щодо Mycoplasma gallisepticum особин та близько 8 % особин, се-
ропозитивних щодо сальмонел групи Д. Результати серологічних досліджень відносно сальмонельозів групи Д були підтверджені 
бактеріологічно. З проб посліду птиці виділено епізоотичну культуру Salmonella Enteritidis. Носіями обох збудників одночасно ви-
явились фазани сріблясті та домашні кури, австралійській гусак-чирок.

Зважаючи на той факт, що розповсюдження хвороб птиці, спричинених збудниками з родини Enterobacteriaceae має епідеміч-
ний аспект – вони складають найбільший потенційний ризик для здоров`я людини (у разі контамінації збудниками продуктів пта-
хівництва) – ми провели окремі розрахунки щодо кількості виявлення цих інфекцій у порівнянні з іншими. Окрему увагу приділяли 
виявленню випадків асоційованого перебігу бактеріозів і мікоплазмозів птиці. 

Висновки. 1. Аналіз епізоотичної ситуації в птахогосподарствах Сходу України за 2012 р. свідчить про те, що серед бактеріаль-
них інфекцій переважають ентеробактеріози.

2. Встановлено, що у 30,5 % випадків мікоплазмоз реєструвався в асоціації із сальмонельозом, ешерихіозом, нейсеріозом, 
стафілококозом та інфекційним бронхітом птиці.

3. Близько 10 % усіх хвороб припадає на сальмонельози, три чверті з яких спричиняються серотипами сальмонел, що є потен-
ційно небезпечними не тільки для сільськогосподарської птиці, але й для людини.
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The paper presents the data of epidemiological monitoring of bacterial diseases in poultry on the territory of the East of Ukraine in 2012. There has 
been found that from the pathological material from poultrythere were mainly isolated infections caused by Enterobacteriaceae (a total of 87,4 %). The total 
number of salmonella in this case was 9,6 %, the detection rate of colibacillosis increased by 2 % compared to previous years. There was determined that 
poultry  is a source of not only host-adapted Salmonella serovars (S. Gallinarum - Pullorum), but also of those that are pathogenic to other farm animals 
and humans (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Dublin and others). There has been found that 30,5 % of mycoplasmosis were recorded in association with 
Salmonella escherichiosis, neiseriosis, staphilococcosis and infectious bronchitis of birds.
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Птахівництво є тією галуззю тваринництва, яка дозволяє у найкоротші строки отримати значну кількість високоякісних про-
дуктів харчування для населення. Подальший цілеспрямований розвиток птахівництва в умовах ринкової економіки потребує за-
безпечення в першу чергу ветеринарного благополуччя стад. Серед різних і відповідальних ветеринарних заходів головними є 
профілактика основних захворювань серед птахопоголів’я, недопущення можливого занесення гострих інфекційних захворювань 
у господарство [1].

На сьогодні у птахівництві серед інфекційних захворювань особливо широке розповсюдження набули вірусні інфекції. Продо-
вжують залишатися найбільш поширеними та небезпечними хворобами грип птиці, ньюкаслська хвороба, інфекційний ларинготра-
хеїт, інфекційний бронхіт, інфекційна бурсальна хвороба та інші [2]. 

Не остання роль у виникненні та розповсюджені цих хвороб відводиться дикій перелітній птиці [3]. Не виключається загроза 
занесення на територію України під час сезонних міграцій перелітних птахів збудника грипу птиці, а також збудників інших вірусних 
інфекцій (ньюкаслська хвороба, інфекційний ларинготрахеїт та інші), і тим самим виникнення надзвичайних ситуацій, особливо в 
тих регіонах, які за ландшафтно-географічними особливостями є територіями ризику, і через які проходять головні міграційні шля-
хи диких перелітних птахів [4]. Так, географічне положення Криму, який розташований на перехресті міграційних шляхів перелітної 
птиці, а Азово-Чорноморський басейн є місцем весняно-осінніх зупинок і зимівлі великих скупчень дикої водоплавної птиці, сприяє 
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розповсюдженню небезпечних інфекцій [4]. Тому, проведення епізоотологічного моніторингу інфекційних хвороб у птахівництві 
має актуальне наукове, практичне, а також епідеміологічне значення. Щорічні скринінгові серологічні дослідження у птахівництві 
забезпечують оперативне проведення попереджуючих вірусологічних досліджень, виділення збудника та постановку діагнозу на 
небезпечні інфекційні хвороби.

Метою нашої роботи було провести епізоотологічний моніторинг щодо деяких вірусних хвороб серед промислової та свійської 
птиці на території АР Крим упродовж 2012 року. 

Матеріали та методи. Епізоотологічний моніторинг промислової та свійської птиці проводили у 7 птахогосподарствах АР Крим (АТОВ «Южна-
Холдінг», ДП «Птахогосподарство» АТОВ «Южна-Холдінг», ПАТ «Партизан», ВАТ «Кримплемпідприємство», СП «Октябрське», ДП «УДППЗ ім. 
Фрунзе НУБіП України», КФГ «Яблуко») та 6 населених пунктах АР Крим (с. Комсомольське, с. Укромне Сімферопольського району; с. Михай-
лівка, с. Любимівка Нижньогірського району; с. Некрасівка, с. Октябрське Советського району). З метою визначення напруженості імунітету до 
ньюкаслської хвороби (НХ), інфекційного ларинготрахеїту (ІЛТ), інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ), інфекційного бронхіту (ІБ), синдрому зни-
ження несучості (СЗН) та виявлення серопозитивності до вірусу грипу птиці (ГП) H5N1 один раз у квартал відбирали та досліджували по 25 проб 
сироваток крові з пташника та по 10 зразків з кожного обслідуваного подвір’я. Сироватку крові досліджували в реакції затримки гемаглютинації 
(РЗГА) за загальноприйнятою методикою [5] з використанням вакцинного штаму Ла-Сота виробництва Сумської біофабрики (за визначенням 
напруженості імунітету до НХ) та тест-системи «АвіФлуТест ІЕКВМ» (за визначенням серопозитивності до вірусу ГП H5N1). 

Вірусологічні дослідження підготовленого за загальноприйнятою методикою матеріалу [6] від усіх видів птиці проводили шляхом інфікування 
9–11 добових курячих ембріонів (КЕ), які отримували з ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України». Інокуляцію КЕ проводили за загальноприйнятою 
методикою в алантоїсну порожнину (АП) у дозі 0,2 см3 по 5 ембріонів на кожну пробу біологічного матеріалу. Інкубацію ембріонів здійснювали 
протягом 72–120 годин за температури 37,5 0С. Овоскопували двічі на добу з метою своєчасного виявлення загиблих ембріонів. КЕ, які загинули 
протягом доби, знищували, а загибель вважали неспецифічною. Загиблі ембріони та ті, що залишалися живими впродовж 120 годин інкубації, 
охолоджували за температури 4 0С протягом 8–18 годин і розтинали. Від охолоджених КЕ відбирали екстра-ембріональну рідину (ЕЕР), яку до-
сліджували в реакції гемаглютинації з 1 % зависсю еритроцитів півня. За відсутності гемаглютинації проводили ще три «сліпих» пасажі. Пробу 
патологічного матеріалу вважали негативною, якщо після третього «сліпого» пасажу не було виявлено гибелі КЕ та відсутня гемаглютинація 
еритроцитів.

Цифровий матеріал оброблено методами варіаційної статистики на персональному комп’ютері з використанням програми MS Excel [7].
Дослідження проводили в лабораторії вивчення хвороб птиці Кримської дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ» у період 2012 року.
Результати досліджень. Результати досліджень сироватки крові від промислової птиці АР Крим наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати досліджень сироваток крові від птиці промислового утримання

Назва господарства
Титри антитіл, log2

ГП,
H5N1 НХ ІБХ ІЛТ ІБ СЗН

АТОВ «Южна-Холдінг», с. Перове 0 9,1 ± 0,53 - 3,6 ± 0,15 2,2 ± 0,49 9,56 ± 0,5
ПАТ «Партизан», Сімферопольськ. р-н 0 4,4 ± 0,17 -

-
- -

ДП «Птахогосп-во» АТОВ «Южна-Холдінг», с. Партизанське 0 7,1 ± 0,33 - 3,2 ± 0,13 2,6 ± 0,16 4,1 ± 0,14
ВАТ «Кримплемпідприємство», с. Залісся 0 1,1 ± 0,38 - - - -

СП «Октябрське», Красногвард. р-н 0 7,9 ± 0,53 - - 7,2 ± 0,33 4,4 ± 0,27
ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України»,  Сакський р-н 0 8,11 ± 0,45 4,2 ± 0,25 - 3,9 ± 0,28 9,9 ± 0,41
КФГ «Яблуко», Нижньогірськ. р-н
бройлери 
індики

0
0

3,0 ± 0,71
5,7 ± 0,7

1,75 ± 0,75
-

4,25 ± 1,1
-

3,75 ± 1,55
-

-
-

Примітка: «-» – не досліджували 

З таблиці 1 видно, що середній титр антитіл до НХ в сироватці крові курей 95 добового віку з ДП «Птахогосподарство» АТОВ 
«Южна-Холдінг» складав 7,1 ± 0,33 log2, напруженість гуртового імунітету – 100 %. Титри антитіл до НХ e індичат двохмісячного 
віку з ВАТ «Кримплемпідприємство» були низькими, а саме: 1,1 ± 0,38 log2, за напруженістю гуртового імунітету у 10 %. Серед-
ній титр антитіл у сироватці крові курей-несучок з СП «Октябрське» складав 7,9 ± 0,53 log2 за гуртовим імунітетом у 100 %. Ти-
три антитіл до НХ у курчат 47 добового віку з ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України» були високими та складали в середньому 
8,11 ± 0,45 log2. Кількість проб сироватки крові з титрами 1:2048 складали 30 %. Середній титр антитіл до НХ в індичат двомісяч-
ного віку з КФГ «Яблуко» у середньому був на рівні 5,7 ± 0,7 log2 за гуртовим імунітетом у 100 %. Рівень антитіл до НХ у бройлерів 
20 добового віку з цього ж підприємства складав 3,0 ± 0,71 log2 за 100 % напруженістю гуртового імунітету. За дослідженням 
сироватки крові до вірусу ГП H5N1 від птиці з усіх птахогосподарств отримані негативні результати. При дослідженні сироватки 
крові на ІБХ від птиці з двох господарств – ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України» та КФГ «Яблуко», отримані наступні результати: 
4,2 ± 0,25 log2 та 1,75 ± 0,75 log2 відповідно.

За серологічними дослідженнями сироватки крові на ІЛТ встановлено, що у птиці з АТОВ «Южна-Холдінг» титри антитіл скла-
дали 3,6 ± 0,15 log2, у птиці з ДП «Птахогосподарство» АТОВ «Южна-Холдінг» – 3,2 ± 0,13 log2, у 20 добових бройлерів з КФГ 
«Яблуко» виявлені високі титри антитіл до ІЛТ за середнім рівнем у 4,25 ± 0,13 log2 (таблиця 1).

Рівень антитіл до ІБ в усіх птахогосподарствах був у межах (2,2–3,9) log2, за виключенням показників, які отримані при дослі-
дженні сироватки крові від 273 добової птиці з СП «Октябрське», де він складав 7,2 ± 0,33 log2. 

За визначенням рівня антитіл до вірусу СЗН отримані підвищені показники у двох птахопідприємстах АР Крим – АТОВ «Южна-
Холдінг» (9,56 ± 0,49 log2, кількість проб з високим титром антитіл (1:512 і вище) дорівнює 70 %) і ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НУБіП 
України» (9,9 ± 0,41 log2, кількість проб з високим титром антитіл (1:512 і вище) дорівнює 80 %). У курей-несучок з інших птахопід-
приємств рівень антитіл до СЗН був у межах нормативних показників.

За серологічними дослідженнями сироваток крові від свійської птиці щодо НХ, ГП H5N1, ІБХ, ІЛТ отримані результати, які на-
ведені в таблиці 2. Дані результати свідчать про відсутність серопозитивності до ГП H5N1 та НХ в усіх досліджених зразках. Проте, 
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виявлені діагностичні титри антитіл до ІБХ: у качок та курей з с. Любимівка Нижньогірського району на рівні 3,1 ± 0,28 log2 і 2,3 ±
0,15 log2 відповідно, у качок з с. Михайлівка Нижньогірського району на рівні 3,6 ± 0,31 log2, при чому в трьох пробах рівень антитіл 
до вірусу ІБХ складав 1:32, у качок та курей з с. Некрасівка Советського району на рівні 2,8 ± 0,25 log2 і 2,3 ± 0,21 log2 відповідно, у 
качок та курей з с. Октябрське Советського району на рівні 3,08 ± 0,43 log2 і 2,4 ± 0,16 log2 відповідно. У курей з с. Комсомольське 
Сімферопольського району виявлені підвищені титри антитіл до ІБХ, а саме: 3,83 ± 0,32 log2. Також виявлені діагностичні титри 
антитіл у птиці з вищезазначених населених пунктів до ІЛТ: від 0,9 log2 у курей з с. Укромне Сімферопольського району до 2,8 log2 
у качок з Нижньогірського району. За дослідженням сироватки крові від декоративних голубів з с. Урожайне Красногвардійського 
району та з міста Сімферополь серопозитивності до ГП, ІБХ, ІЛТ не виявлено, однак виявлені титри антитіл до НХ та ІБ у голубів 
з міста Сімферополь у межах 5 log2.

Таблиця 2 – Результати досліджень сироваток крові від свійської та синантропної птиці

Назва господарства Титри антитіл, log2
ГП, H5N1 НХ ІБХ ІЛТ ІБ

с. Любимівка, Нижньогірський район
качки 
кури

0
0

0
0

3,1 ± 0,28
2,3 ± 0,15

2,8 ± 0,2
0

-
-

с. Михайлівка, Нижньогірський район
качки 
кури

0
0

0
0

3,6 ± 0,31
0

2,8 ± 0,2
2,4 ± 0,16

-
-

с. Некрасівка, Советський район
качки
кури

0
0

0
0

2,8 ± 0,25
2,3 ± 0,21

2,3 ± 0,26
1,9 ± 0,35

-
-

с. Октябрське, Советський район
качки
кури

0
0

0
0

3,08 ± 0,43
2,4 ± 0,16

2,75 ± 0,3
2,2 ± 0,25

-
-

с. Комсомольське, Сімферопольський район, кури 0 0 3,83 ± 0,32 2,25 ± 0,13 0

с. Укромне, Сімферопольський район, кури 0 0 0 0,9 ± 0,28 0
м. Сімферополь, декоративні голуби 0 5 0 0 5
с. Урожайне Красногвард. район декоративні голуби 0 0 0 0 0
Примітка: «-» – не досліджували 
Результати вірусологічних досліджень матеріалу від загиблих голубів, які надійшли з с. Урожайне Сімферопольського району та 

з м. Сімферополь (вул. Мате-Залкі, загиблих курей молодок (120 діб), які надійшли з с. Комсомольське Сімферопольського району, 
двомісячних індиків, які поступили з КФГ «Яблуко» (Нижньогірський район), дикої птиці (нирки, чирки, кулики, чапля, лисуха, крач-
ка, вальдшнепи), які були відстріляні з діагностичною метою в районі затоки Сиваш, декоративної птиці (червоноголовий нирок, 
півень Антверпенської бородатої породи, полярний гусак, голуб-якобинець, гусак породи канадська казарка, мускусна качка), з 
виставки в м. Сімферополь, від лебедя з ЧП «Сімферополь» (Сімферопольський район), від дикого гуся з ЧП «Ключі» (Сімферо-
польський район) наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Результати вірусологічних досліджень свійської, синантропної та дикої птиці

Вид птиці /кількість Місце відбору
Результати досліджень

Відсоток 
загиблих 
КЕ, %

Патологічні зміни КЕ
Наявність 

гемаглютинації/
титр, lg

Голуби/2 м. Сімферополь 100 Гіперемія КЕ, крововиливи +/5
Голуби/2 с. Урожайне Красногвард. р-н 100 Гіперемія КЕ, крововиливи +/4
Кури/3 с. Комсомольське Сімферопольс.р-н 0 Набряк ембріона, печінка збільшена 

глинястого кольору
-/0

Індичата/6 КФГ «Яблуко» Нижньогірськ. р-н 0 Гіперемія КЕ -/3
Ворона/2 м. Сімферополь 0 Без змін -/0
Червоноголнирок/1 м. Сімферополь (виставка) 0 Без мін -/0
Півень/1 0 Без змін -/0
Полярний гусак/1 0 Без змін -/0
Гусак канадська казарка/1 0 Без змін -/0
Голуб-якобин./1 0 Без змін -/0
Мускусна качка/1 0 Без змін -/0
Лебідь/1 ЧП «Сімферополь» Сімферопол. р-н 0 Без змін -/0
Дикий гусак/1 ЧП «Ключі» Сімферопол. р-н 0 Без змін -/0
Нирок/2 Сиваш, Нижньогірський р-н 0 Без змін -/0
Чирок/2 0 Без змін -/0
Кулик/2 0 Без змін -/0
Чапля/1 Сиваш,

Советський р-н 
25 Без змін +/0

Нирок/2 25 Без змін +/0
Чирок/2 0 Без змін +/0
Крачка/1 0 Без змін +/0
Лисуха/1 25 Без мін -/0
Вальдшнеп/4 0 Без змін -/0
Примітки: 1 «+» – наявність гемаглютинації; 2 «-» – відсутність гемаглютинації
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За даними таблиці 3 видно, що 100 % загибель ембріонів реєстрували при їх інфікуванні матеріалом від голубів з м. Сімферо-
поль і голубів з с. Урожайне Красногвардійського району. Рівень гемаглютинінів в ЕЕР цих ембріонів складав 5 log2 і 4 log2 відповід-
но. При інфікуванні ембріонів матеріалом від курей з с. Комсомольське їх загибелі не спостерігали, однак при розтині реєстрували 
патологоанатомічні зміни: набряк ембріона, збільшення та зміна кольору (до глинястого) печінки. 

Таким чином, за серологічними дослідженнями сироватки крові від промислової птиці встановлено низький рівень імунітету 
до НХ в індичат двомісячного віку з ВАТ «Кримплемпідприємство», підвищені титри антитіл до НХ у курчат 47 денного віку з 
ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України», високі титри антитіл до ІЛТ у 20 добових бройлерів з КФГ «Яблуко», підвищені титри анти-
тіл до СЗН у двох птахопідприємстах АР Крим – АТОВ «Южна-Холдінг» і ДП «УДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України». За дослідженням 
сироватки крові до вірусу ГП H5N1 від птиці з усіх птахогосподарств отримані негативні результати. При дослідженні сироватки 
крові від свійської (качки, кури) не імунізованої птиці отримані позитивні результати щодо ІБХ та ІЛТ; виявлено серопозитивність до 
НХ та ІБ від голубів з міста Сімферополь (5 log2).

За вірусологічними дослідженнями 100 % загибель ембріонів реєстрували при їх інфікуванні матеріалом від голубів з м. Сім-
ферополь і голубів з с. Урожайне Красногвардійського району. Рівень гемаглютинінів в ЕЕР цих ембріонів складав 5 log2 і 4 log2 
відповідно. При інфікуванні ембріонів матеріалом від курей з с. Комсомольське їх загибелі не спостерігали, однак при розтині 
реєстрували патологоанатомічні зміни в печінці. Досліди щодо вірусологічних досліджень матеріалу від птиці з Нижньогірського та 
Советського районів тривають.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Епізоотологічний моніторинг щодо вірусних хвороб птиці, проведений 
у птахогосподарствах АР Крим, вказує на відсутність циркуляції збудників ГП Н5N1, НХ, ІБХ, ІЛТ, ІБ серед промислового поголів’я 
птиці. Однак, виявлені підвищенні титри антитіл до СЗН в двох птахогосподарствах АР Крим – АТОВ «Южна-Холдінг» і ДП «УДППЗ 
ім. Фрунзе НУБіП України». 

2. При визначенні епізоотичної ситуації щодо збудників ГП Н5N1, НХ, ІБХ, ІЛТ, ІБ серед свійської птиці шляхом проведення 
серологічного моніторингу, встановлені діагностичні титри антитіл до ІБХ у не вакцинованих курей-молодок з с. Комсомольське 
Сімферопольського району, до ІБХ та ІЛТ – у качок та курей-молодок з с. Любимівка, с. Михайлівка Нижньогірського району; с. Не-
красівка, с. Октябрське Советського району. 

3. За вірусологічними дослідженнями в курячих ембріонах було виділено два гемаглютинуючих ізоляти від декоративних голубів 
з рівнем гемаглютинінів 5 log2 і 4 log2.

Перспективою подальших досліджень є вивчення біологічних властивостей ізолятів вірусу ньюкаслської хвороби, виділених на 
території АР Крим у 2012 році.
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The paper presents results of monitoring studies of avian infl uenza, Newcastle disease, infectious bronchitis, infectious bursal disease, infectious 
laryngotracheitis, Egg Drop Syndrome among birds of the AR Crimea. There has been obtained negative results for avian infl uenza in all the investigated 
samples. Seropositivity to Newcastle disease and infectious bronchitis in fancy pigeons at the level 5 log2 has been determined. There has been defi ned 
high titers of antibodies to Egg Drop Syndrome in laying hens of two poultry farms in the AR Crimea. There has been received diagnostic titers of 
antibodies to viruses of bursal infectious disease and infectious laryngotracheitis in unvaccinated chickens and ducks from Nizhnegorsky and Sovietsky 
regions. By virologic research there has been identifi ed two isolates of Newcastle disease virus from dead fancy pigeons. 


