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Березовський А.В., Нагорна Л.В., Муминов А.М., Махмудов С.М. Вивчення параметрів го-

строї токсичності препарату «Тейлерсан» 
У статті наведено результати доклінічних досліджень препарату «Тейлерсан», зокрема його 

гострої токсичності на лабораторних тваринах (білих мишах). У результаті проведених дослі-
джень було встановлено DL50 Тейлерсану за внутрішньошлункового введення, яка склала 1312, 50 
мг/кг (при розрахунку за методом Г. Кербера) і 1187, 37 мг/кг (при розрахунку за методом Г. Перши-
на). 
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Berezovsky A., Nagornaya L., Mo'minov A., Mahmoudov S. Study of the acute oral toxicity of the 

drug "TEYLERSAN" 
The results of pre-clinical studies of the drug "Teylersan", in particular by its acute toxicity in laboratory 

animals (white mice). The studies found DL50 teylersana in intragastric his introduction, which was 1312, 50 
mg/kg (calculated by the method of G. Koerber) and accounted for 1187,37 mg/kg (calculated by the method 
of G. Pershyn). 
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В статті представлені дані щодо ефективності запропонованого способу отримання еко-

логічно чистої продукції птахівництва на основі застосування препарату «ВетОкс-1000». Вста-
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новлено, що застосування цього препарату (рН 7,5) з метою покращення санітарно-гігієнічного 
стану води у ваннах для охолодження забезпечує антимікробний ефект, гарантовано запобігає пе-
рехресній контамінації тушок бактеріями птиці під час охолодження та дозволяє отримати еко-
логічно чисту, якісну та безпечну продукцію птахівництва.  

Ключові слова: мікробна контамінація, птиця, переробка.  
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Європейське Агентство з безпеки про-
дуктів харчування наголошує на необхідності ро-
зробки та удосконалення програм національного 
контролю зооантропонозів в кожній країні. При 
цьому рекомендовано включати до комплексних 
програм управління на етапах як первинного ви-
робництва, так і процесу забою птиці та контролю 
бактеріальної контамінації її тушок під час пере-
робки [6].  

Зв'язок проблеми із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Важливим ас-
пектом стратегії контролю поширення бактеріа-
льних інфекцій при переробці птиці є зниження 
рівня мікробіологічного забруднення та недопу-
щення перехресної контамінації тушок птиці під 
час переробки (особливо охолодження) [7].  

Зв'язок проблеми із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Для покра-
щення санітарно-гігієнічного стану води, що вико-
ристовують для охолодження тушок птиці, та за-
побігання перехресному їх обсіменінню під час 
охолодження у ванни з водою додають хлорвміс-
ні препарати з розрахунку 10–20 мг/л активного 
хлору (згідно з діючими санітарними нормами). 
Відомі хлорвмісні препарати забезпечують бак-
теріостатичний і бактерицидний ефект та знижу-
ють кількість мікроорганізмів у тушках птиці до 
безпечного рівня, збільшують терміни зберігання 
охолодженої продукції. Використання відомого 
способу хлорування води недостатньо ефективне 
за рахунок того, що відбувається швидке знижен-
ня активності хлору при високому рН води: після 
30 хвилин роботи у воді залишається 5–11 мг/л 
активного хлору. Використання води з великою 
концентрацією хлору обмежено, оскільки тушки 
після охолодження і стікання води мають неза-
довільні дегустаційні властивості, а якість м’яса 
після обробки птиці не відповідає світовим вимо-
гам якості та безпеки. Крім того, розчини з вико-
ристанням хлорвмісних препаратів проявляють 
сильну корозійну дію [5].  

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв'язання даної про-
блеми. За даними досліджень Berndtsonandall. 
(1996) обробка тушок розчинами гіпохлориту на-
трію дозволила в умовах бойні значно зменшити 
контамінацію тушок мікроорганізмами родини En-
terobacteriaceaeіSalmonella. Є дані про ефектив-
ність застосування водних розчинів гіпохлориту 
натрію з концентрацією активного хлору 40 мг/л 
як при обробці тушок птиці, контамінованих Cam-
pylobacter, як при зануренні у розчини, так і при 
обробці спреями. Встановлено ефективність зне-
зараження експериментально контамінованих 

Campylobacterspp. 1,5–2,0 lg. тушок птиці при 
обробці хлорованою водою з вмістом активного 
хлору 50 мг/л. Позитивні результати одержали 
при витримці в розчинах для знезараження впро-
довж 5, 10 та 15 с. 

Smulders (1995) наголошує на ефективності 
застосування саме методу занурення тушок птиці 
у водні розчини хімічних сполук, оскільки саме 
цей метод дозволяє добре провести обробити і, 
відповідно, ефективніше провести їх знезаражен-
ня. Хлор також реагує з органічним матеріалом, 
озон і перекис водню швидко розкладаються. 
Зважаючи на це ефективність проведення проце-
су деконтамінації тушок птиці досягається корот-
кочасною обробкою у водних розчинах. У деяких 
країнах ЄС для обробки тушок птиці у ваннах і 
при імерсійному охолодженні з метою знезара-
ження рівня бактеріальної контамінації традицій-
но застосовуються водні розчини хлору і гіпохло-
риту з концентрацією 50 мг/л і вище [6, 7, 8]. 

Мета роботи: розробити метод зниження мі-
кробної контамінації тушок птиці в процесі пере-
робки для зниження ризику перехресної контамі-
нації і забезпечення антимікробного ефекту у 
процесі охолодження тушок птиці, а також отри-
мання екологічно чистої птахівництва, що відпо-
відає міжнародним стандартам якості та безпеки. 

Матеріали і методи досліджень. Експери-
ментальні дослідження щодо зниження мікробної 
контамінації тушок птиці на етапі переробки про-
водили шляхом застосування препарату «Ве-
тОкс-1000» виробництва НВФ «Бровафарма». 
Для попереднього охолодження патрані тушки 
бройлерів поміщали у ємності, де їх обробляли 
проточною водопровідною водою впродовж 10 
хв. Потім тушки поміщали в ємності для остаточ-
ного охолодження з препаратом «ВетОкс-1000» у 
співвідношенні 1:20 (50 мг/л гіпохлориту натрію) 
до об’єму води при температурі від 2° С до 4° С, 
охолоджували 25 хв. Вплив препарату «ВетОкс-
1000» та дію активного гіпохлориту натрію на по-
верхневу мікрофлору охолодженого м’яса птиці 
вивчали у співвідношенні 1:10, 1:20, 1:40 з експо-
зицією 10, 15, 20, 25, 30 хв., а контрольні зразки 
поміщали в стерильний фізіологічний розчин за 
аналогічною схемою. Мінімальний об’єм водних 
розчинів у ваннах у процесі охолоджування вико-
ристовували в кількості 2,5 л на тушку масою 2,5 
кг. Воду у ваннах замінювали в міру зниження 
рівня активності хлору та забруднення (не рідше 
2 разів за зміну). В порівняльному аспекті визна-
чали ефективність обробки тушок у ваннах з кри-
жаною водою з препаратом хлору (контроль). 
Після обробки проводили ветеринарно-санітарне 
дослідження м’яса птиці проводили згідно з 
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«Правилами ветеринарного огляду та ветери-
нарно-санітарної експертизи м’яса і 
м’ясопродуктів» (2002). 

Результати дослідження та їх аналіз. За 
результатами мікробіологічних досліджень попе-
редньо контамінованих тушок птиці C. jejuni об-
робка препаратом «ВетОкс-1000» забезпечувала 
інактивацію мезофільних аеробних і факультати-
вно-анаеробних мікроорганізмів при експозиції 5, 
10, 20, 25 хвилин і знижувала загальну кількість 
мікроорганізмів на 2–4 порядки порівняно з конт-
ролем (табл. 1). При дослідженні якісного складу 
мікрофлори після обробки тушок бройлерів пре-
паратом «ВетОкс-1000» у розведенні 1:20 за 
експозиції 20 хвилин патогенної та умовно-
патогенної мікрофлори не виявлено. При органо-

лептичній оцінці якості м’яса птиці після обробки 
цим препаратом відповідали вимогам ГОСТу 
7702.0-74. Залишкову кількість діючих речовин 
препарату «ВетОкс-1000» в тушках вже через 
годину зберігання не виявлено. В змивах з по-
верхні контрольних і дослідних тушок птиці вияв-
ляли кокову мікрофлору. Збудників харчових ток-
сикозів та токсикоінфекцій, гострих кишкових ін-
фекцій, бактерій групи кишкової палички і 
стафілококів як в контрольних так і дослідних 
зразках не було виявлено. 

Уподальшихдослідженняхупорівняльномуас-
пектівивчалирівнімікробіологічногозабруднен-
нявпроцесізберіганняекспериментальнокон-
тамінованихтушокптиціCampylobacterjejuniзаріз-
нихрежимахобробки. 

Таблиця 1. 
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) на 
поверхні тушок бройлерів, оброблених препаратом «ВетОкс-1000», (М±m), lg КУО/1 см2, n = 50 

Розведення препарату «ВетОкс-1000» Тривалість 
експозиції, хв 1:10 1:20 1:40 Контроль 

5 2,4±0,69×103 3,5±0,73×103 7,6±1,77·×103 8,9±2,13×103 
10 2,1±0,64×103 3,1±0,84×103 7,7±1,92×103 8,5±1,87×103 
20 1,9±0,53×103 2,5±0,65×103 6,3±1,81×103 8,1±2,16×103 
25 1,2±0,38×103 1,9±0,58×103 5,1±1,35×103 6,9±1,12×103 

Примітка: p< 0,05. 
 

Препарат «ВетОкс-1000» та 0,5 %-вий роз-
чин бровадез-плюс проявляють виражену бакте-

рицидну та бактеріостатичну дію (табл. 2).  
 

Таблиця 2. 
Бактеріальна контамінація тушок бройлерів Campylobacterjejuni 

в процесі зберігання за різних методів охолодження, (M±m), lg КУО/1 см2 , n=50 
Кількість мікроорганізмів на поверхні тушок  

при температурі мінус 18 С°, діб Метод 
охолодження 

0 10 15 17 20 25 35 
Звичайний метод (у крижаній воді) 2,1±0,6 2,2±0,4 2,5±0,7 2,7±0,8 2,9±0,8 3,1±0,8 4,8±1,5 
З додаванням 0,5%-вого розчину «Бровадез-
плюс» 0,2±0,05 0,3±0,04 0,4±0,07 0,9±0,2 1,0±0,2 1,5±0,4 1,8±0,5 

З додаванням Ветокс-1000 1:20 (рН 7,5) 0,3±0,08 0,5±0,08 0,6±0,15 2,0±0,6 1,2±0,5 1,6±0,4 2,0±0,6 
Примітка: p< 0,05. 
 

Склад мікрофлори на поверхні тушок за різ-
них засобів охолодження теж був різний: при 
охолодженні звичайним методом ізолювали 
грамнегативні палички, частіше ешерихії, синь-
огнійну паличку, кампілобактер, аеромонади; при 
охолодженні водою з додаванням 0,5%-вого роз-
чину «Бровадез-плюс» та «ВетОкс-1000» умовно-
патогенної та патогенної мікрофлори, в тому чис-
лі і кампілобактерій не виявлено. 

Кількість мікрофлори в тушках, що обробля-
лись «Бровадез-плюс» та «ВетОкс-1000», була 
протягом усього терміну зберігання значно мен-
шою, ніж на тушках, що оброблялись звичайним 
методом у крижаній воді. Аналіз складу препара-
ту «ВетОкс-1000» і діючої речовини натрію гіпо-
хлориту показав, що в процесі застосування утво-
рюється атомарний кисень, який є сильним окис-
ником, тому виявляє виражені бактерицидні, дез-
інтоксикуючі та дезодоруючі властивості, сприяє 
нейтралізації токсинів у цьому середовищі за ра-
хунок активізації окислювально-відновних проце-
сів.  

При органолептичній оцінці якості і ступеня 
свіжості м'яса після обробки розчином «ВетОкс-
1000» 1:20 всі відібрані зразки відповідали вимо-
гам ГОСТу 7702.0-74. Вони мали суху поверхню 
білувато-жовтого кольору, щільну і пружну конси-
стенцію, приємний, специфічний і властивий сві-
жому м'ясу птиці запах. При дослідженні м'язів на 
фільтрувальному папері плями не залишалося. 
Бульйон після проварювання м'яса був прозорим, 
аромат достатньо виражений і приємний. За ре-
зультатами мікробіологічних досліджень змивів з 
поверхонь тушок бройлерів дослідної групи збуд-
ників харчових токсикозів, токсикоінфекцій, гост-
рих кишкових інфекцій, а також бактерій групи 
кишкової палички та стафілококів не виявили. Із 
змивів поверхонь тушок бройлерів контрольної 
групи ізолювали кокову мікрофлору. 

Обробка тушок птиці в процесі охолодження 
в ємностях з робочими розчинамип репарату 
«ВетОкс-1000» (рН 7,5) дозволяє отримати еко-
логічно чисту, біологічно цінну продукцію птахів-
ництва, що відповідає міжнародним показникам 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 9 (33), 2013 

125 
 

якості та безпеки.  
Проведено виробничу перевірку способу от-

римання якісної та безпечної продукції птахів-
ництва при охолодженні тушок птиці із застосу-
ванням препарату «ВетОкс-1000» в умовах 
забійного цеху НВП «Еко-центр» Сумської об-
ласті Сумського району. Тушки птиці після пат-
рання поміщали у ванну попереднього охолоджу-
вання з проточною водопровідною водою, охо-
лоджували протягом 10 хв. Потім їх поміщали у 
шнекову ванну для остаточного охолодження з 
препаратом «ВетОкс-1000» у співвідношенні 1:20 
(50 мг/л гіпохлориту натрію) до об’єму води в єм-
ності при температурі від 2° С до 4° С, охолод-
жують 25 хвилин. В табл. 3показано результати 
впливу препарату «ВетОкс-1000» на поверхневу 

мікрофлору охолодженого м’яса птиці вивчали за 
різних його розведень та експозиції.  

Як контроль застосовували традиційний ме-
тод охолодження згідно з діючими санітарними 
нормами шляхом додавання препараратів хлору 
з розрахунку 10–20 мг/л активного хлору.  

На кожну тушку у процесі охолодження вико-
ристовували мінімальний об’єм водних розчинів – 
0,5 л. Воду у ваннах замінювали в міру забруд-
нення (не менше двох разів за зміну).  

Встановлено, що обробка тушок птиці пре-
паратом «ВетОкс-1000» забезпечувала інакти-
вацію мезофільних аеробних і факультативно-
анаеробних мікроорганізмів при експозиції 5, 10, 
20, 25 хвилин і знижувала загальну їх кількість у 
досліджуваних пробах порівняно з контролем. 

Таблиця 3. 
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) 

на поверхні тушок птиці, оброблених препаратом «ВетОкс-1000», (М±m), lg КУО/1 см2, n = 100 
Розведення препарату «ВетОкс-1000» Тривалість 

експозиції, хв. 1:10 1:20 1:40 Контроль 

5 2,5±0,74×104 1,6±0,37×104 7,8±1,63×103 9,2±2,72×103 
10 2,3±0,68×103 3,2±0,81×103 7,5±1,81×103 8,9±2,04×103 
20 2,1±0,55×103 2,8±0,73×103 6,4±1,93×103 8,2±1,95×103 
25 1,4±0,41×103 2,1±0,61×103 5,3±1,63×103 7,3±1,87×103 

Примітка: p< 0,05. 
 

Патогенної та умовно-патогенної мікрофлори 
як в контрольній, так і дослідній групах не вияв-
лено. Оптимальне розведення препарату «Ве-
тОкс-1000» становить 1:20, а тривалість експо-
зиції – 20 хвилин. Органолептичні та дегустаційні 
показники м'яса птиці після обробки цим препа-
ратом відповідали вимогам ГОСТ 7702.0-74. За-
лишкових кількостей антибактеріальних речовин 
на тушках не виявили.  

За результатами виробничої перевірки різ-

них методів охолодження тушок птиці в умовах 
виробництва підтверджено ефективність засто-
сування препарату «ВетОкс-1000» (рН 7,5) у 
розведенні 1:20 при експозиції 20 хвилин для по-
кращення санітарно-гігієнічного стану води у ван-
нах для охолодження.  

Цей метод обробки забезпечував ан-
тимікробний ефект, гарантовано запобігв пере-
хресній контамінації тушок птиці під час охолод-
ження (табл. 4).  

Таблиця 4. 
Бактеріальна контамінація поверхні тушок птиці за різних 

методів охолодження, (M±m), lg КУО/см2, n = 100 
Експозиція витримки, хв Метод 

охолодження 0 10 15 17 20 25 35 
Звичайний з додаванням хлору 3,6±0,8 2,9±0,7 2,9±0,8 3,1±0,8 3,7±0,9 3,0±0,8 5,0±1,6 
З додаванням0,5%-вого розчину «Бровадез-
плюс» 0,3±0,08 0,6±0,15 0,7±0,18 1,2±0,3 1,4±0,3 1,9±0,5 2,1±0,4 

З додаванням«ВетВкс-1000»1:20 0,5±0,09 0,7±0,14 0,9±0,25 1,3±0,4 1,6±0,5 2,0±0,6 2,5±0,7 
Примітка: p< 0,05. 
 

У процесі зберігання склад мікрофлори на 
поверхні тушок птиці за різних засобів охолод-
ження відрізнявся: при охолодженні звичайним 
методом ізолювали грамнегативні палички, 
частіше ешерихії, коки; при охолодженні водою з 
додаванням 0,5%-вого розчину Бровадез плюс та 
ВетОкс-1000 умовно-патогенної мікрофлори не 
виявлено.  

Кількість мікрофлори в тушках, що обробля-
ли Бровадез-плюс та ВетОкс-1000 протягом всь-
ого періоду зберігання була значно меншою, ніж 
на тушках, що обробляли звичайним методом у 
крижаній воді з додаванням препаратів хлору.  

Залишкову кількість діючих речовин препа-
рату «ВетОкс-1000» на тушках птиці відразу після 

їх обробки та через годину зберігання не вияви-
ли.  

Застосування водного розчину хлорвмісного 
препарату (контроль) також забезпечувало бак-
терицидний ефект та зниження кількості мікроор-
ганізмів у тушках птиці до безпечного рівня. Про-
те, використання способу хлорування води не-
достатньо ефективне через швидке зниження 
активності хлору при високому рН води: після 30 
хвилин обробки тушок у водному розчині зали-
шається 5–11 мг/л активного хлору. Використан-
ня води з великою концентрацією хлору обмеже-
не, оскільки тушки курей після охолодження і 
стікання води мали незадовільні дегустаційні 
якості. Запропонований спосіб отримання якісної і 
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безпечної продукції птахівництва під час пере-
робки із застосуванням препарату «ВетОкс-1000» 
дозволяє отримати екологічно чисте м'ясо птиці. 
Результати експериментальних досліджень доз-
воляють рекомендувати використання продукції 
птахівництва, обробленої препаратом «ВетОкс-
1000» у ваннах, без обмеження. 

За результатами проведеної роботи складе-
но акти виробничих перевірок способу отримання 
якісної та безпечної продукції птахівництва при 
переробці із застосуванням препарату «ВетОкс-
1000» (додаток Ш).  

За результатами досліджень одержано па-
тент України на корисну модель № 58649 «Спосіб 
отримання екологічно чистої продукції птахів-
ництва» від 26.04.2011 р., розробники: О. І. Кася-
ненко, Т. І. Фотіна (додаток Щ), що дозволяє ре-
комендувати запропоновані заходи під час пере-
робки птиці для контролю та запобігання 

мікробній контамінації тушок і отримання якісної і 
безпечної продукції птахівництва.  

ВИСНОВКИ 
1. Розроблений спосіб одержання якісної, 

безпечної та екологічно чистої продукції 
птахівництва на основі використання водного 
розчину препарату «ВетОкс-1000» у 
співвідношенні 1:20 за температури від 2 до 4° С 
упродовж 25 хв при остаточному охолодженні 
тушок птиці забезпечує антимікробний ефект 
щодо патогенної і умовно-патогенної мікрофлори 
і запобігає їх перехресній контамінації. 

2. Органолептичні та дегустаційні показники 
м'яса птиці після обробки препаратом «ВетОкс-
1000» відповідають вимогам ГОСТ 7702.0-74; 
продукцію птахівництва, оброблену цим препара-
том у ваннах, рекомендовано використовувати 
без обмеження. 
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Фотина Т. И., Касьяненко О. И., Собина М. М., Гладченко С. М.Разработка метода сниже-

ния микробной контаминации тушек птицы при переработке 
В статьи представленные даны относительно эффективности предложенного способа по-

лучения экологически чистой продукции птицеводства на основе применения препарата "ВетОкс-
1000". Установлено, что применение этого препарата(рН 7,5) с целью улучшения санитарно-
гигиенического состояния воды в ваннах для охлаждения обеспечивает антимикробный эффект, 
гарантированно предотвращает перекрестной контаминацию тушек бактериями птицы во вре-
мя охлаждения и позволяет получить экологически чистую, качественную и безопасную продукцию 
птицеводства. 

Ключевые слова: микробная контаминация, птица, переработка. 
 

Fotina T. I., Каsjanenko О.I., SobinaM. M., GladchenkoS. M. Development of method of decline of 
microbal contamination of carcasses of poultry on the stage of processing 

In the articles presented given in relation to efficiency of the offered method of receipt ecologically of 
clean products of the poultry farming on the basis of application of preparation of "VetОks-1000". It is set that 
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application of this preparation(рН 7,5) with the aim of improvement of the sanitary-hygenic state of water in 
baths for cooling provides an antimicrobial effect, assuredly prevents cross contamination of carcasses the 
bacteria of poultry during cooling and allows to get the clean, quality and safe products of the poultry farming 
ecologically. 

Keywords: microbial contamination, poultry, processing. 
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ГУМОРАЛЬНА ІМУННА ВІДПОВІДЬ КУРЧАТ  
НА ВАКЦИННИЙ ВІРУС НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ 

 
В. В. Гаркава, Сумський національний аграрний університет 
Г. І. Гарагуля, к.вет.н., доцент, Харківська державна зооветеринарна академія 
О. Є. Ахтєєва, Харківська державна зооветеринарна академія 
 
В статті розглядається формування гуморальної імунної відповіді на вірус ньюкаслської хворо-

би за різних умов. Вивчали швидкість накопичення та рівень противірусних антитіл в сироватці 
крові вакцинованих курчат. Встановили імуносупресивну дію вірусу інфекційної бурсальної хвороби 
на синтез противірусних антитіл проти вірусу ньюкаслської хвороби.  

Ключові слова: ньюкаслська хвороба, вакцинація вірус інфекційної бурсальної хвороби, імуносу-
пресія 

Актуальність проблеми. Підтримувати бла-
гополуччя в крупних птахогосподарствах можли-
во лише за умови правильної та своєчасної про-
філактики інфекційних захворювань птиці. При-
чому обов’язковим є урахування властивостей 
різних вакцинних антигенів, правильне плануван-
ня схем вакцинацій та наявність достатніх промі-
жків між введеннями різних антигенів [3, 4, 5]. 

Для створення швидкого та напруженого 
імунітету проти ньюкаслської хвороби (НХ) у кур-
чат найчастіше використовують живі вакцини, а 
для  серологічного моніторингу імунного статусу 
– реакцію затримки гемаглютинації (РЗГА) [1-5]. 
За літературними даними у 20-добових курчат 
через 12-15 діб після вакцинації проти НХ проти-
вірусні антитіла накопичуються в достатніх тит-
рах від 1:8 до 1:512 з формуванням 100%-вого 
імунного захисту поголів’я на 14 добу, а макси-
мальне накопичення антитіл реєструється через 
28-30 діб [4]. 

Вірус інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ, 
хвороби Гамборо) репродукується в бурсі Фабри-
ціуса, що приводить до імуносупресії, тому живі 
вакцини проти ІБХ є реактогенними. Це знижує 
ефективність вакцинації проти інших захворю-
вань. У зв’язку з цим при розробці схем вакцина-
ції рекомендованим інтервалом є 5-7 діб між вак-
цинаціями проти ІБХ та інших захворювань [1, 2]. 

Завдання і методи дослідження. Завдан-
ням дослідження було вивчення впливу живого 
вакцинного вірусу інфекційної бурсальної хворо-
би на формування імунної відповіді на вакцина-
цію курчат проти ньюкаслської хвороби (НХ). В 
дослідженнях використали дві вакцини: вакцину 
Ньюкаслвак Ла-Сота (вакцина проти Ньюкаслсь-
кої хвороби птиці, жива ліофілізована виробницт-
ва ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія») та ембріо-

нальну вірус-вакцину-1 зі штаму БГ-93 проти ін-
фекційної бурсальної хвороби птиці (хвороби Га-
мборо), (ліофілізована жива виробництва ІЕКВМ 
УААН).  

В досліді використовували неімунних курча-
тах 30-добового віку породи род-айленд, яких ін-
траназально вакцинували проти НХ. Перед вак-
цинацією та після неї через 14 та 28 діб у курчат 
брали проби сироватки крові. Титр антитіл до ві-
русу НХ визначали в реакції затримки гемаглю-
тинації (РЗГА), яку ставили за загальноприйня-
тою методикою. Отриманні данні оброблялися 
статистичними методами. 

Результати дослідження. Неімунні курчата 
30-добового віку були розділені на 3 групи. Кур-
чат першої групи вакцинували інтраназально 
проти НХ. Курчат другої групи вакцинували дво-
ма вакцинами – у перший день випоїли живою 
вірус-вакциною проти хвороби Гамборо, а насту-
пного дня вакцинували інтраназально проти НХ. 
Курчата контрольної групи залишалися інтактни-
ми. Проби сироваток відбирали тричі: в день вак-
цинації, а потім на 14-у та 28-у добу після неї. Кі-
лькість антитіл проти вірусу НХ встановлювали в 
реакції затримки гемаглютинації.  

Впродовж всього терміну досліджень в сиро-
ватках крові курчат контрольної групи противіру-
сних антитіл не виявляли.  

Результати дослідження трьох проб сирова-
ток крові курчат першої групи представлені в ри-
сунку 1. 

Як видно із рисунка 1, на момент вакцинації 
у курчат антитіл до вірусу НХ не було. Через 14 
діб після вакцинації у всіх піддослідних курчат 
сформувалася імунна відповідь з накопиченням 
достатньої кількості антитіл (від 1:16 до 1:256). 
Через 28 діб після вакцинації титри антитіл збі-


