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Оцінка ризику антимікробних препаратів щодо розвитку антибіотикорезистентності потребує 
конкретних професійно-технічних навичок від менеджерів та оцінювачів ризику за допомоги МЕБ та країн-
членів ЄС державам, які прагнуть вступити до Європейського співтовариства. Оцінка ризику повинна 
виконуватися командою висококваліфікованих спеціалістів і проводитися у постійній широкій консультації 
менеджерів та оцінювачів ризику із науковими установами та державними виконавчими структурами 
ветеринарної та гуманної медицини. 
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 Taking into account the strategic direction of Ukraine towards the association with European Union the 
implementation of norms and standards of new antimicrobial medicinal product registration is very important. 
It gives an opportunity to qualitatively classify antimicrobial medicinal product for animals due to its impossible 
potential influence on the development of antibiotic resistance in humans. The article presents the data about 
risk assessment and factors that can negatively influence the consumers’ health manufactured products from 
such animals. 
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У статті наведено результати дослідження превалентності орнітозу серед синантропних 
голубів міст Києва та Білої Церкви (Київської області) методом полімеразної ланцюгової реакції 
у реальному часі. Визначено, що 11,1 % птахів є переносниками Chlamydia psittaci та 4,6 % - Chlamydia 
avium. Стверджується, що обидва патогени спричиняють безсимптомне хламідієносійство у 17,1 %, 
при цьому C. psittaci зустрічається у 12,4% та C. avium у 4,7% клінічно здорових птахів 

Ключові слова: полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі, хламідіоз, синантропні голуби, 
Сhlamydia avium, Chlamydia psittaci.  

Голуб сизий (Columba livia) – поширений на деяких континентах птах, що походить від 
одомашненого дикого скелястого голуба, який з часом знову здичавів і повернувся у напівсвійську 
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(синантропну) форму. Голуба сизого часто можна побачити у містах біля житла людей та у паркових 
зонах. На відміну від своїх диких родичів синантропні голуби збираються у великі зграї, особливо 
на смітниках. Ці птахи часто асоціюються із розповсюдженням небезпечних для людей захворювань, 
у тому числі і орнітозу (псіттакозу або хламідіозу птахів), який пов`язують із внутрішньоклітинним 
паразитом родини Chlamydiaceae Chlamydia psittaci (раніше відомий як Chlamydophila psittaci) [1]. 
У 1941 році Meyer вперше описав два випадки зарження людини від синантропних голубів. Інфікування 
людини зазвичай відбувається через безпосередній контакт або аерогенно, у тому числі через вдихання 
інфікованого пилу. Певну роль у поширенні орнітозу серед птахів відіграють кровосисні ектопаразити, 
що, можливо, являються механічними переносниками хламідій. Збудник, потрапляючи 
до сприйнятливого організму, викликає порушення діяльності органів дихання та шлунково-кишкового 
тракту. У людей орнітоз може перебігати безсимптомно або ж із розвитом системних захворювань 
та пневмонії; характерними ознаками псіттакозу є гарячка, головний біль, міалгія, непродуктивний кашель 
та утруднене дихання [2]. 

На сьогоднішній день C. psittaci була виявлена більш як у 465 видів птахів [3]. За результатами 
досліджень протягом 1966–2005 років в 11 європейських країнах серопозитивними виявлялись 19,4–
95,6 % голубів [4]. Спроби культивування збудника у культурі клітин були вдалими у 2–42,3 %, а у курячих 
ембріонах – від 0 до 57,1 % випадків. За досліджень методами ПЛР та ПЛР у реальному часі C. psittaci 
було виявлено у 3,4–50 % зразків біологічного матеріалу голубів [5, 6]. Разом з тим у птахів вдавалось 
виявити й інші види хламідій: C. abortus, C. pecorum та C. trachomatis [7, 8]. Наукові публікацїї останніх 
років свідчать про циркуляцію серед птахів атипових штамів хламідій, деякі з яких за результатами 
молекулярно-генетичних досліджень відокремлено у самостійні види [9].  

Мета роботи. Вивчити превалентність та видовий склад хламідій, що циркулюють серед 
синантропних голубів міст Києва та Білої Церкви (Київська область) шляхом виявлення ДНК збудників 
у біологічному матеріалі методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі. 

Матеріали та методи. Протягом 2012-2013 років було відібрано біологічний матеріал (клоакальні, 
кон`юнктивальні та назофарингіальні зішкрібки) від 135 голубів міст Києва та Білої Церкви. Матеріал 
відбирався за допомогою одноразових стерильних зондів-тампонів або цитологічних щіток і поміщався 
у пробірки типу «Eppendorf» із 1 мл ізотонічного розчину NaCl. До моменту дослідження проби 
зберігались за температури -80 °C [10].  

Експериментальна частина була проведена у Національній референс-лабораторії Німеччини 
та Референс-лабораторії МЕБ з хламідіозу, Федеральний дослідний інститут ім. Фрідріха Лефлера (FLI, 
Єна, Німеччина), на базі якого функціонує Національна референс-лабораторія. Усі етапи досліджень 
були проведені згідно протоколів, що затверджені у Референс-лабораторії МЕБ. 

Виділення геномної ДНК. Для виділення ДНК використовували комерційий набір High Pure PCR 
Template Preparation Kit, Roche Diagnostics відповідно до настанови по застосуванню.  

ПЛР у реальному часі. На першому етапі всі зразки відібраного матеріалу досліджували 
на наявність збудника родини Chlamydiaceae у полімеразній ланцюговій реакції у реальному часі [10]. 
З цією метою використовували TaqMan Universal MasterMix (Applied Biosystems, Weiterstadt) і праймери 
і зонд специфічні ділянці гену 23S рибосомальної РНК [11]. На другому етапі всі позитивні зразки 
досліджували на наявність ДНК С. psittaci (праймери та зонд підібрані до ділянки ompA гену) [12], 
C. avium (enoA гену) [13] та C. gallinacea (16S гену) [14]. 

Результати досліджень. У результаті дослідження проб від 135 голубів ДНК хламідій було 
виявлено у 21 клінічному зразку, що становить 15,6 % від загальної кількості досліджених проб. Ці дані 
корелюють із дослідженнями європейських вчених [5, 6]. При подальшій видовій ідентифікації хламідій 
було виявлено, що 15 птахів (11,1 % від числа усіх досліджених голубів) були інфіковані C. psittaci, 
6 (4,5 %) - C. avium та жодного випадку інфікування C. gallinacea (рис. 1). 

Поряд з тим, раніше нами було встановлено, що 17,1 % усіх клінічно здорових голубів 
виявляються носіями збудника, що вказує на частий латентний перебіг інфекції [15]. 
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Рис. 1. Превалентність хламідіозу серед синантропних голубів міст Києва та Білої Церкви 

(Київська обл.) 
 
Проведені нами дослідження свідчать, що 13 птахів із 105 клінічно здорових голубів (12,4 %) 

інфіковано C. psittaci, 5 (4,7 %) – C. avium(табл. 1). Отже, обидва збудника можуть спричиняти 
безсимптомне носійство серед синантропних голубів.  

 
Таблиця 1 – Результати лабораторного (ПЛР у реальному часі) дослідження клінічно здорових 

синантропних голубів міст Києва та Білої Церкви (Київська обл.) 

Група тварин 

Кількість 
тварин у групі 

Ідентифіковано ДНК збудника Всього 
інфіковано 

тварин C. psittaci C. avium 

Гол. Гол. % Гол. % Гол % 

Клінічно здорові тварини 105 13 12,4 5 4,7 18 17,1 

 
Також встановлено той факт, що в розрізі структури хламідіозів синантропних голубів у містах 

Києві та Білій Церкві, частка C. psittaci становить 71,4 %, у той час як частка C. avium складає 28,6 % 
(рис. 2).  

 

C. psittaci

71,4%

C. avium

28,6%

 
Рис. 2. Структура хламідіозів серед синантропних голубів міст Києва та Біла Церква  

(Київська обл.) 
 

Висновки. 1. Уперше на території України виявлено збудника хламідіозу птиці виду C. аvium. 
2. Превалентність хламідіозів у синантропних голубів міст Києва та Білої Церкви (Київська обл.) 

становить 15,6 %. При цьому 4,5 % голубів являються носіями C. аvium,11,1 % голубів цих міст 
є переносниками C. psittaci  

3. У структурі хламідіозів напівсвійських голубів 71,4 % займає C. psittaci, 28,6 % – C. аvium. 
4. Встановлено, що клінічно здорові голуби можуть бути носіями як C. psittaci (12,4 %), 

так і C. аvium (4,7 %). 
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З огляду на отримані результати доцільним вбачається подальше вивчення виду C. аvium, 
зокрема патогенності збудника для птахів і ссавців, оскільки питання на даний час залишається 
нез’ясованим. 
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The purpose of this work was to study the biodiversity of chlamydia in feral pigeons in Kiev and Bila Tserkva 
by means of real-time polymerase chain reaction assay. 

Materials and methods. Cloacal, cojunctival, and nasopharyngeal swabs were collected from 135 pigeons in 
cities of Kiev and Bila Tserkva (Kiev region). A commercial High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche 
Diagnostics, Germany) was used for DNA extraction. For real-time PCR TaqMan Universal MasterMix (Applied 
Biosystems, Weiterstadt) as well as primers and probes designed for segments of 23S, 16S and enoA genes 
described by Ehricht et al. (2006) and Zocevic et al. (2012, 2013) were used. 

Results. The Chlamydia DNA was found in 21 out of 135 clinical samples from pigeons, which constitutes 
15,6% of all samples tested. Fifteen birds (11,1 % of the total number of pigeons tested) were infected with C. psittaci, 
and 6 (4,5%) were infected with C. avium. Thus, of the total number of birds in which the Chlamydia DNA was 
detected 71,4% were found to be carriers of C. psittaci and 28,6% – of C. avium. Thirteen of 105 clinically healthy 
pigeons (12,4%) were found to be infected with C. psittaci and 5 (4,7%) – with C. avium. 

Conclusions. 1. The pathogenic Chlamydia species C. avium was detected on the territory of Ukraine, and 
4,5% of feral pigeons of Kiev and Bila Tserkva (Kiev region) were determined to be the carriers of this pathogen. This 
study also showed that 11,1% of pigeons are C. psittaci carriers. 

2. C. psittaci and C. avium constitute 71,4% and 28,6% respectively in the structure of chlamydiosis in feral 
pigeons. 

3. Clinically healthy pigeons can be carriers of both C. psittaci (12,4%) and C. avium (4,7%). 

Keywords: real-time polymerase chain reaction, chlamydiosis, feral pigeons, Chlamydia avium, Chlamydia 
psittaci. 


