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Перспективи досліджень. Подальша робота буде направлена на проведення моніторингових досліджень щодо розповсю-
дження герпесвірусної інфекції другого типу на території України, удосконалення існуючих і розробку нових методів діагностики 
даної патології.
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CULTIVATION OF HERPESVIRUS THE SECOND TYPE HIS CONCENTRATION AND СRYOPRESERVATION CULTURES CELL
Radzikhovskiy M.L.
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In the article information is presented about the use of cultures of cages for cultivation of herpesvirisdae infection of horse of the second type, methods 

of his concentration for the use last in serum reactions. The method of cryopreservation of cultures of cages is described with the maintainance of their 
cell properties.
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ОСОБЛИВОСТІ ПАСАЖУВАННЯ ВІРУСУ ПАРАГРИПУ-3 НА ПЕРЕЩЕПЛЮВАНИХ КУЛЬТУРАХ КЛІТИН
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У всьому світі, у тому числі й в економічно розвинутих країнах, втрати від інфекційних респіраторних захворювань молодняку 
дуже великі [2, 6]. В Україні та в країнах ближнього зарубіжжя проблема респіраторних захворювань телят займає одне з перших місць 
серед патології сільськогосподарських тварин. За даними Апатенко В.М., Петрова О.Г., Глотова А.Г. захворюваність на гострі респі-
раторні хвороби у великих тваринницьких господарствах може досягати 80,0 % та більше від сприйнятливого поголів’я, смертність – 
12,0–18,0 % та вище [1, 7, 8].

Ряд вчених вважають, що основну роль при виникненні спалахів первинних пневмоній у молодняку ВРХ відіграють віруси, най-
частіше за все парагрипу-3, інфекційного ринотрахеїту та респіраторно-синцитіальний, рідше адено-, корона-, торо-, рео-, парво- 
і ріновірусів, а також, збудники вірусної діареї та грипу [4, 6, 8]. Віруси інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї хоч і займають другі 
місця після родини Paramyxoviridae – збудників парагрипу-3 за ступенем розповсюдженості, однак вони здатні викликати в польових 
умовах самостійну інфекцію [1, 7]. 

Тканинні культури вже давно знайшли своє застосування для вирішення питань біології та медицини. Культивування вірусів до-
помагає вирішити ряд теоретичних проблем, пов’язаних з вивченням особливостей взаємодії «вірус-клітина». Крім того, вирішення 
концепцій, пов’язаних з діагностикою та виробництвом препаратів для профілактики вірусних інфекцій неможливо без накопичен-
ня вірусовмісної сировини. Масове вирощування клітин у культурі є центральною ланкою технологічного процесу виробництва 
вірусних препаратів. Ефективність технології отримання вірусної сировини залежить від використання штаму вірусу, клітинної 
системи, способу накопичення біомаси клітин і вірусу. У ННЦ «ІЕКВМ» розроблено «Набір для діагностики парагрипу-3 великої 
рогатої худоби в реакції затримки гемаглютинації». Зусилля дослідників спрямовані на максимальну реалізацію потенціалу клітин 
шляхом забезпечення умов їх культивування in vitro, наближених до умов in vivo [3, 5]. 

Диференційна діагностика вірусних хвороб з проявом респіраторного синдрому можлива завдяки серологічним реакціям. Прове-
дення останніх можливе за наявності специфічних діагностикумів, до складу яких входять штучні антигени та контрольні сироватки. 

Метою роботи було виготовлення експериментальних серій антигену для діагностики парагрипу-3, шляхом адаптації вірусу 
ПГ-3 до культур клітин трахеї теляти та тестикулів поросяти.

Матеріали та методи. Робота виконувалася на факультеті ветеринарної медицини, в навчально-дослідній лабораторії кафедри мікробіології, 
вірусології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету. 

Для досліджень використовували штам вірусу ПГ-3 «М-87», отриманий в регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини. Накопи-
чення вірусу проводили на перещеплюваних культурах трахеї теляти (ТТ) та тестикулів поросяти (ТП), культивування яких проводили стаціонар-
ним способом: культуру трахеї теляти на ростовому середовищі такого складу – 45 % середовище Ігла, 45 % середовище 199, 10 % сироватки 
великої рогатої худоби та гентаміцин (10 мкг/см3), культуру тестикулів поросяти на середовищі такого складу – 90 % середовище 199, 10 % 
сироватки великої рогатої худоби та гентаміцин (10 мкг/см3) до формування суцільного моношару. Через 2–3 доби після пересіву формувався 
90–100 % моношар, який використовували для зараження (рис.1, 2). 

Досліджувані культури заражали штамом вірусу ПГ-3 «М-87». При цьому ростове середовище зливали. Моношар промивали версеном з 
гентаміцином і вносили 5 см3 з 100 ТЦД50 вірусу на 200 см3 матрас, ставили в термостат при 37,5 ˚С на 40–60 хвилин і періодично через кожні 
10 хв 3–4 рази повільно омивали моношар клітин вірусним матеріалом. Через годину інокулят видаляли і в матрас вносили середовище ана-
логічне до ростового, але без додавання сироватки [5]. Сформували дві дослідні групи з двох заражених вірусом культур – по п’ять матрасів на 
кожну  культуру і по три матраси для контролю (дві контрольні групи). Усі матраси інкубували при 37,5 ˚С протягом 8 діб. Щоденно зараженні 
культури продивлялись візуально та під мікроскопом. Паралельно з зараженими культурами вели спостереження за контрольними незараженими 
матрасами. По мірі максимального прояву цитопатогенної дії (ЦПД) вміст дослідних матрасів 2 рази переморожувалось за температури -18 ˚С 
і розморожувалось при кімнатній температурі (з метою підвищення виходу вірусу з клітин) та перевірялась гемаглютинуючу активність вірусу в 
реакції гемаглютинації (РГА) з еритроцитами морської свинки.
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 Рис. 1. Моношар КК ТП.                       Рис. 2. Моношар КК ТТ.

Результати роботи. При розмноженні вірусу ПГ-3 у культурах клітин трахеї теляти цитопатичні зміни обмежувались руйнуван-
ням моношару, появою гранульованих або пікнотизованих круглих клітин, які швидко відшаровувались від скла. Дегенеративні 
клітинні процеси  почали виникати в деяких матрасах уже на 2–3-ю добу після зараження. За їх проявом та дією вірусу ми спосте-
рігали візуально, звертаючи увагу на зміну кольору середовищ та деструкцію моношару клітин (рис. 3). 

Рис. 3. Руйнування моношару клітин КК ТТ під дією вірусу ПГ-3

Також, реєстрували мікроскопічно цитопатичну дію вірусу, яка починалася з появи «вікон» у моношарі та закінчувалася повною 
деструкцією клітин (рис. 4, 5). Багатоядерні клітини виникали в результаті злиття декількох клітин, а також цитофагії. В їх основі 
лежить здатність уражених вірусом клітин продукувати особливу речовину – синцитин, який сприяє розплавленню стінок клітин і 
викликає зближення ядер [3]. 

 

      
 Рис. 4. Моношар КК ТТ на 4-ту добу      Рис 5. Моношар на 5-ту добу після
             після внесення вірусу ПГ-3.                              вірусу ПГ-3 – злущення моношару

У контрольних же зразках лише на 6-у добу в одному матрасі з`явилися кілька невеликих «вікон» з нечіткими межами, у решти 
двох появу вікон спостерігали із 7-ї доби, що пояснюється старінням культури клітин. 

Дослідні та контрольні матраси культури клітин тестикулів поросяти не відрізнялись між собою. 
Для одержання вірусу всі матраси із культурами клітин підлягали послідовному триразовому заморожуванню-відтаюванню, 

що забезпечувало руйнування стінок клітин і вихід вірусу в культуральну рідину. Індикацію наявності вірусу у культуральній рідині 
проводили за допомогою РГА.
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Результати РГА 1-го пасажу вірусу на культурах клітин трахеї теляти і тестикул поросяти представлені у таблиці.

Таблиця – Результати РГА 1-го пасажу вірусу парагрипу-3

Активність 
вірусу , ГАО

Культура клітин ТТ, матраси Культура клітин ТП,матраси
1 2 3 4 5 Контроль 1 2 3 4 5 Контроль

4log2 3log2 3log2 4log2 4log2 — – – – – – –

Як видно з таблиці, чутливою до ізоляції вірусу парагрипу-3 виявилася культура клітин трахеї теляти, а до культури клітин тес-
тикул поросяти вірус ПГ-3 не адаптувався. 

Таким чином, в нашому досліді встановлено, що оптимальною культурою для культивування вірусу ПГ-3, що забезпечує накопи-
чення його у високих титрах, є культура клітин трахеї теляти, що пояснюємо видовим та тканинним тропізмом параміксовірусів.  

Висновки. Вірус ПГ-3 зумовлює ЦПД на культурі клітин трахеї теляти на 4–5 добу після зараження, при чому гемаглютинуюча 
активність вірусу в культуральній рідині реєструвалась на рівні 3–4 log2.  

Для культивування вірусу ПГ-3 з метою одержання максимальної його кількості в інфекційному матеріалі для приготування 
групоспецифічного антигену як біологічний об’єкт краще застосовувати перещеплювану культуру клітин трахеї теляти.

Перспективи досліджень. Подальша робота направлена на накопичення вірусовмісного матеріалу на перещеплюваній куль-
турі клітин трахеї теляти, підвищення концентрації та активності вірусу парагрипу-3 і створення власних діагностикумів для РЗГА та 
РДП, що дозволить ідентифікувати збудник ПГ-3 серед інших хвороботворних чинників дихальної системи великої рогатої худоби 
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FEATURES OF ISOLATION OF VIRUS OF PARAINFLUENZA-3 ON THE СONTINUOUS CELL CULTURES
Romanishina T.O.

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr
Results of own investigations, concerning PF-3 virus strains cultivation, are presented in the article. It has been shown  that virus infection activity 

depends on cell system and cultivation method. Sensible cell system for PF-3 virus reception is calf`s trachea cell culture. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНТЕРИТНОЇ ФОРМИ ЧУМИ М’ЯСОЇДНИХ У СОБАК
Сімонович В.М., Бублик В.М., Доценко В.О., Ладиш І.О., Знагован С.Ю.

Луганський національний аграрний університет, м Луганськ

За даними багатьох авторів чума м’ясоїдних набула широкого поширення в багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні. Не-
зважаючи на значні досягнення у вивченні біологічних властивостей збудників та розробці заходів щодо профілактики та способів 
лікування реєструються спалахи цієї хвороби, викликані польовими штамами вірусів. Безконтрольне використання вакцин не за-
безпечує стійкого формування імунітету, тим самим сприяє циркуляції вірусу. 

При лікуванні собак, хворих чумою м’ясоїдних, традиційно застосовують антибактеріальні засоби, які не володіють віроцидними 
властивостями, але сприяють профілактиці секундарних і бактеріальних інфекцій. Обов’язково використовують етіотропну, у тому 
числі специфічну, патогенетичну і симптоматичну терапію [1].

Науковцями факультету ветеринарної медицини ЛНАУ одержано позитивні результати щодо застосування цеолітів і ананди-
нових очних � інтраназальних крапель при чумі м’ясоїдних у собак, а також при лікуванні кишкової форми чуми з використанням 
фітосорбенту Аеросил і пробіотика Байкал ЕМ-1 [2, 3, 4]. 

Сьогодні значно поширюються, як показання для використання пробіотичних препаратів, так і розповсюдженість цих препаратів 
на сучасному фармацевтичному ринку. Широке застосування цих препаратів при захворюваннях різної етіології, зумовлено, як їх 
профілактичною дією, так і безпосереднім впливом на загальну резистентність організму тварин.

Мета роботи. Провести оцінку застосування пробіотика «Болмол» при ентеритній формі чуми м’ясоїдних у собак шляхом ви-
вчення терапевтичної та економічної ефективності.

Матеріали та методи досліджень. Для досягнення поставленої мети було відібрано 10 тварин різних порід і віку з ентеритною формою чуми, 
яких розділили на 2 групи по 5 собак у кожній (одна контрольна і одна дослідна). Групи формували по мірі надходження тварин у клініку. 

На 5-й день лікування від тварин обох груп були відібрані проби крові для гематологічного дослідження.
Контрольну групу тварин (I) лікували за наступною схемою:

 – в якості специфічної етіотропної терапії застосовували сироватку полівалентну проти чуми м’ясоїдних парвовірусного, коронавірусного 
ентеритів і аденовірусних інфекцій собак Гіскан – 5. Сироватку вводили 1–3 рази з інтервалом 12–24 год підшкірно або внутрішньом’я-
зово в дозі 1,0 см3 собакам масою до 5 кг, 2,0 см3 – більше 5 кг. Одночасно собакам вводили димедрол в дозі 0,5–1 мл для профілактики 
анафілактичного шоку;


