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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. 
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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.  
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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-
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льшилися у 4 рази та більше (від 1:128 до 
1:1024).  

В другій групі контроль формування гумора-

льної імунної відповіді проводили аналогічно 
(див. рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Динаміка титрів антитіл у курчат,  

вакцинованих проти ньюкаслської хвороби (lоg2) 
 

 
Рисунок 2. Динаміка титрів антитіл у курчат після  
вакцинації проти НХ на фоні дії вірусу ІБХ (lоg2) 

 

Як видно із рисунка 2, на момент вакцинації 
у курчат антитіл до вірусу НХ не було. Через 14 
діб після вакцинації лише у чотирьох піддослід-
них курчат сформувалася імунна відповідь з на-
копиченням достатньої кількості антитіл (від 1:8 
до 1:16), у інших титри антитіл не досягли діагно-
стичного рівня (1:2 - 1:4). Через 28 діб після вак-
цинації у частини курчат титри антитіл незначно 
збільшилися до рівня 1:32 – 1:64. Дані рисунка 2 
свідчать про недостатню ефективність вакцина-

ції. Як бачимо, противірусні антитіла накопичува-
лися повільно, і навіть на 28-у добу титри антитіл 
не досягли діагностичного рівня у всіх курчат дру-
гої групи.  

Для порівняння характеру імунної відповіді 
курчат двох дослідних груп, ми провели аналіз 
отриманих статистичних даних про рівень спе-
цифічних антитіл до вірусу НХ за умови викорис-
тання відповідної вакцини самостійно та на фоні 
вакцинації проти хвороби Гамборо (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 
Накопичення антитіл проти вірусу НХ  

в сироватках крові курей, різних піддослідних груп  
Вакцинація тільки вакциною проти НХ Вакцинація проти НХ на фоні вакцинації проти 

хвороби Гамборо № 
з/п Час взяття сироватки 

Середній титр, lоg2 Імунний захист, % Середній титр, lоg2 Імунний захист, % 
1 В день вакцинації 0 0 0 0 
2 Через 14 діб  6,17±0,50 100 3,0±0,56 66,7 
3 Через 28 діб 8,33±0,44 100 5,0±0,56 83,3 

 

Дані таблиці 1 свідчать про імуносупресивну 
дію вакцинного вірусу ІБХ на формування імунної 
відповіді проти Ньюкаслської хвороби. Так, сере-
дній рівень антитіл проти вірусу НХ на фоні вак-

цинації проти ІБХ був нижчий впродовж всього 
часу дослідження: через 14 діб у 2,1 рази, а че-
рез 28 діб – в 1,7 разів. 

Динаміка накопичення антитіл до вірусу НХ 
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за умови використання відповідної вакцини само-
стійно та на фоні вакцинації проти ІБХ представ-

лена в рисунку 3. 

 

 
Рисунок 3. Динаміка накопичення антитіл проти вірусу НХ у курчат трьох груп (lоg2) 

 

З діаграми 3 видно, що кількість антитіл та 
швидкість антитілоутворення у курчат першої 
групи значно вище, ніж у курчат другої групи. Не-
обхідно відмітити той факт, що рівень антитіл у 
курчат першої групи достатній для імунного захи-

сту, а у курчат другої групи близький до найниж-
чих діагностичних титрів. В контрольній групі ан-
титіла не виявляли. 

Аналіз ступеня імунного захисту в різних гру-
пах курчат представлений в рисунку 4. 

 

 
Рисунок 4. Порівняння ступеня імунного захисту щодо НХ у курчат трьох груп (%) 

 

З діаграми 4 видно, що ступінь імунного за-
хисту у курчат всіх груп різний. В контрольній гру-
пі курчата залишались неімунними впродовж 
всього терміну досліджень. В першій групі курчат, 
що були вакциновані тільки проти НХ, вже на 14 
добу все поголів’я курчат (100%) мало імунний 
захист, який зберігся до 28-ї доби. В другій групі, 
де вакцинація проти НХ проводилася на фоні дії 
вірусу ІБХ, груповий імунний захист на 14-у добу 
низький (67%), і досягає науково обґрунтованого 
рівня 85% лише через 28 діб після вакцинації.  

Отримані дані свідчать про те, що живий ва-
кцинний вірус інфекційної бурсальної хвороби 

пригнічує активність гуморальної імунної відповіді 
на вірус ньюкаслської хвороби шляхом зниження 
активності синтезу противірусних антитіл, що є 
причиною збільшення терміну формування імун-
ної відповіді та формування недостатнього рівня 
імунного захисту. 

Висновки 
1. За інтраназальної вакцинації проти НХ 

формується напружена гуморальна імунна відпо-
відь з накопиченням антитіл через 14 та 28 діб 
після вакцинації в середніх титрах 6,17 та 8,33 
lоg2 відповідно, що свідчить про 100% імунний 
захист вже на 14-у добу.  
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2. За інтраназальної вакцинації проти НХ на 
фоні дії вірусу ІБХ формується гуморальна імун-
на відповідь з накопиченням антитіл через 14 і 28 
діб в середніх титрах 3,0 та 5,0 lоg2 відповідно, та 
недостатнім імунним захистом (66,7% та 83,3 % 
відповідно).  

3. Вакцинний вірус ІБХ викликає імуносуп-
ресію, зменшуючи рівень антитіл проти вірусу НХ 
та уповільнюючи динаміку їх накопичення: серед-
ній рівень антитіл знижувався через 14 діб у 2,1 
рази, а через 28 діб – в 1,7 разів, а рівень імунно-
го захисту не досягав 100%. 
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Гаркавая В.В., Гарагуля Г.И., Ахтеева А.В. Гуморальный иммунный ответ цыплят на ва-

кцинный вирус ньюкаслской болезни 
В статье рассматриваетсяформирование гуморального иммунного ответа на вирус нью-

каслской болезни при различных условиях. Изучали скорость накопления и уровень противовирус-
ных антител в сыворотке кровы вакцинированных цыплят. Установили иммуносупрессивное дей-
ствие вируса инфекционной бурсальной болезни на синтез противовирусных антител против ви-
руса ньюкаслской болезни 
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The article contains data of humoral immune response against Newcastle disease virus at the various 

conditions. The accumulation velocity and antibodies level has been studies in vaccination chicken blood 
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МОНІТОРІНГ ХАРЧОВИХ ТОКСИКОІНФЕКЦІЙ  
В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В 2011 РОЦІ 

 
Ю. Є. Дворська, к.вет.н., доцент, Сумський національний аграрний університет  
 
Європейське відомство з безпеки харчових продуктів Європейського центру з контролю і про-

філактики захворювань проаналізувало інформацію, представлену 27 державами – членами Євро-
пейського Союзу на виникнення зоонозів та харчових спалахів в 2011 році. Кампілобактеріоз зустрі-
чався найбільш часто – 220209 випадки захворювання людини було підтверджено. Кампілобактер 
виявляли в мясі бройлерів в ЄС.  Cпостерігали тенденцію до зниження підтверджених випадків са-
льмонельозу у людини в 2011 році, загальна кількість складала - 95 548 випадків. Більшість держав-
членів  домоглися своїх цільових показників із скорочення сальмонели у птахцівництві. У харчових 
продуктах сальмонела була виявлена найчастіше в м'ясі та виробах з них. Кількість підтверджених 
випадків захворювання людини на лістеріоз знизилась до 1476. Listeria рідко виявлялась в кількості 
поза межею безпеки в готових до вживання продуктах. У 9485 випадків було підтверджено наяв-
ність веротоксину кишкової палички (VTEC). Це являє собою збільшення на 159,4 % порівняно з 
2010 р. Внаслідок великого спалаху інфекції, повязаною з веротоксином кишкової палички, яка ста-


