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Анотація. В даній роботі зібрано та узагальнено результати досліджень протягом 
останніх п’яти роюв, щодо пошерення герпесвірусних інфекцій коней першого та другого типів в 
деяких господарствах України. Було встановлено, що ступінь інфікованості коней 
герпесвірусною інфеки/єю першого типу становила 28 - 46 %, герпесвірусною інфекцією другого 
типу 35 - 55 %.
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Актуальність проблеми. В останні десятиріччя розвитку конярства не надавалось 
належної уваги. В 2008 поголів’я коней знизилось на 200 тис. голів в порівнянні з 2000 роком і 
становила 600 тис. голів. Однак зросла кількість племінних коней в племрепродукторах [1].

На сьогоднішній день в кінних заводах та племрепродукторах господарствах України 
реєструються герпесвірусні інфеціції коней першого та другого типів. Тому своєчасна діагностика 
інфекційних хвороб дає можливість вчасно розробити і провести лікувальні та профілактичні заходи.

Герпесвірусна інфекція першого типу викликає гострі респіраторні захворювання лошат у 
віці 6-9 місяців, аборти у жеребних кобил і паралітичний синдром. Хворі кобили частіше 
абортують на 8 - 10 місяці жеребності, в деяких випадках можуть абортувати і на шостому. Аборти у 
господарствах можуть сягати до 90 % від маточного поголів’я. Причому загальний стан кобили після 
аборту суттєво не змінюється, дуже рідко бувають ускладнення у вигляді нервової форми [2,3]. 
Жребці-плідники частіше бувають носіями даної інфекції. ГВК 1 та ГВК 2 передаються аліментарно і 
під час парувальної кампанії [1].

Герпесвірусна інфекція коней другого типу локалізується, в основному, в лімфоцитах крові. 
Даний збудник вражає частіше молодняк викликаючи респіраторну форму, а у дорослих коней 
протікає зазвичай латентно. Рівень вірулентності збудника підвищується у випадку зниження 
загальної резистентності, організму. Ступінь ураження ГВК 2 при досліджені коней в країнах Європи 
становить 68 - 93 % [4,5].

Завдання досліджень. Шляхом серологічної діагностики встановити поширення 
герпесвірусних інфекцій першого та другого типів у деяких кінних господарствах України за 2006 - 
2010 роки.

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом наших досліджень були сироватки крові 
коней. Досліджувані тварини утримуються в господарствах різних регіонів України. Серологічні 
дослідження проводили в реакції дифузійної преципітації на виявлення преципітуючих антитіл, щодо 
герпесвірусної інфекції першого та другого типів.

Діагностику герпесвірусних інфекцій коней першого та другого типів проводили згідно 
методичних рекомендацій «Діагностика герпесвірусних інфекцій коней першого та другого типів» [6].

Результати дослідження. За період з 2006 по 2010 рік нами були проведені моніторингові 
дослідження, щодо інфікованості коней герпесвірусною інфекцією першого та другого типів. 
Отримані результати представлені в таблиці 1.

Таблиця 1
Моніторинг герпесвірусних інфекцій коней першого та другого типів за 2006 - 2010 рік

Роки Досліджено
голів

Позитивні до 
ГВК-1 в РДП

Позитивні до 
ГВК-2 в РДП

У тому числі позитивні 
до ГВК-1 та ГВК-2

голів голів голів
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2006 171 65 94 62

2007 164 75 70 66

2008 165 58 77 51

2009 424 117 ,149 78

2010 341 134 143 126

Всього 1265 449 533 383

Як видно з таблиці 1 в період з 2006 по 2010 роки було досліджено в реакції дифузійної 
преципітації 1265 тварин. З них позитивно прореагували до герпесвірусної інфекції першого типу 
449 тварин, до герпесвірувної інфекції другого типу 533 тварини, а сумісно уражені герпесвірусними 
інфекціями першого та другого типів 383 тварини.

Проаналізувавши епізоотичну ситуацію, щодо поширення ГВК 1 та ГВК 2 типу та їх 
сумісного перебігу у відсотковому співвідношеню отримали результат представлений на рисунку 1.

2006 2007 2008 2008 2010 роки дослідження

Рис. 1 Ступінь інфікованості ГВК 1, ГВК 2 типу 
та при їх сумісному перебігу 

З даного рисунку відмічено зниження поширеності герпесвірусної інфекції другого типу від 
55 % у 2006 році до 35 % у 2009 році. Інфікованість коней герпесвірусною інфекцією першого типу 
змінювався синусоїдно і в різні роки було уражено від 28 % у 2009 році до 46 % у 2007 році. Сумісне 
ураження ГВК 1 та ГВК 2 типу змінювався також у вигляді синусоїди і становив у деяких 
господарствах України від 18 % } 2009 році до 40 % у 2007 році.

Встановлено, що найнижчий ступінь інфікованості в 2009 ҐВК 1 типу - 28 %, ГВК 2 типу - 
35 %, сумісно уражені двома типами віруса 18 %. Даний позитивний показник зниження 
інфікованості коней герпесвірусними інфекціями отримали за рахунок застосування нових 
профілактичних препаратів, а саме пребіотика «Біомін» та сорбента «Мікофікс».

Нами також було проведено моніторингове дослідження коней по деяких регіонах України 
на наявність преципітуючих антитіл до герпесвірусної інфекції першого та другого типів. Результати 
дослідження представлені в таблиці 2.

Таблица 2
Моніторинг досліджень коней в деяких регіонах України на наявність антитіл до 
____________герпесвірусної інфекції першого та другого типу_____________________________

Області України Досліджено, гол

Позитивно 

реагуючих до 

ГВК1,%

Позитивно реагуючих до 

ГВК 2, %

Тернопільська 927 36,9 47,7

Житомирська 250 16,8 14,4

Київська 77 15,6 16,9

Хмельницька 27 14,8 11.1
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Луганська 20 20,0 0

Чернівецька 11 0 9,1

Донецька 9 11,1 0

З данної таблиці видно, що найвищий відсоток уражених коней, герпесвірусними інфекціями 
першого та другого типів, утримується в господарствах Тернопільської області. Також було 
встановлено, що Чернівецька область благополучна, щодо поширення ГВК 1 типу, а Луганська та 
Донецька області благополучні, щодо поширення ГВК 2 типу.

Висновоки
1. Провівши дослідження сироваток крові коней в реакції дифузійної преципітації в 

кількості 1265 проб встановлено:
• позитивно прореагували до герпесвірусної інфекції першого типу 449 тварин;
• позитивно прореагували до герпесвірувної інфекції другого типу 533 тварини;
• сумісно уражені ГВК 1 та ГВК 2 типу 383 тварини.

2. Встановлено, що найвищий ступінь інфікованості коней герпесвірусними інфекціями 
першого та другого типів знаходиться в Тернопільській області. Чернівецька область благополучна, 
щодо поширення ГВК 1 типу, а Луганська та Донецька області благополучні, щодо поширення ГВК 2 
типу.

3. Ступінь інфікованості коней герпесвірусною інфекцією першого типу протягом останніх 
п’яти років становила від 28 до 46 %, герпесвірусною інфекцією другого типу від 35 до 55 %, ГВК 1 
та ГВК 2 типу від 18 до 40 %.
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В данной работе собранно и оброботано результаты исследований в течение последних пяти лет, 
относительно распостранения герпесвирусных инфекций лошадей первого и второго типов в 
некоторых хозяйствах Украины. Было установлено, что степень инфицированности ГВЛ 1 типа 
составила 28 - 46 %, ГВЛ 2 типа 35 - 55 %.
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The given paper describes, collects and generalizes the results of researches during recent five 

years regarding to spreading herpes-virus infections of first and second types in some Companies of 
Ukraine. It was defined the stage of contamination of horses with herpes-virus infection of 1 type totaled 28
- 46 %, herpes-virus infection of 2 type 35 - 55 %.

Key words: HVH 1 - herpes-virus infection of 1 type; HVH 2 herpes-virus infection of 2 type; РДП
- reaction of diffusion precipitation;
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Аннотация. Псевдомикозы приобрели широкое распространение среди молодняка 
крупного рогатого скота. У животных пораженных актиномикозом в сыворотке крови было 
выявлено уменьшенное количество иммуноглобулинов.

Ключевые слова: актиномикоз, иммунитет, псевдомикозы.

Актуальность проблемы. С каждым годом проблема микозов осложняется. Известно 
более 350 видов токсичных грибов. Огромное количество средств затрачивается на меры, 
связанные с уничтожением кормов пораженных токсическими грибами.

Грибковые инфекции являются серйозной проблемой в животноводстве. С лотенциальних 
«заболеваний будущего» микозы стали актуальной проблемой уже сейчас. Возбудители микозов 
многочисленны и заболевания, которые вызываются ними разнообразны.

Грибы характеризуются высокой адаптационной способностью и их обнаруживают везде, 
практически на всех биологических уровнях биосферы Земли. Огромное количество грибов 
находятся в почве, где есть все условия для их роста, размножения. Больше всего грибов 
находятся в чернозеленых почвах, которыми богата наша страна.

Вместе с микозами и микотоксикозами в инфекционной патологии большое значение 
имеют псевдомикозы. Возбудители псевдомикозов имеют много общего, как с бактериями, так и 
грибами.

Согласно современной классификации к псевдомикозам относят заболевания, которые 
вызываются возбудителями актиномикоза и норкадиоза [1, 5]. При этом следует иметь в виду, что 
медицинская и ветеринарная микология традиционно занимается патогенными акгиномицетами, 
хоть эти микроорганизмы не относятся к грибам.

Актиномицеты - это прокариоты, которые содержат в клеточной стенке муроминовую 
кислоту, отсутствуют оформленные ядра [4]. В культуре и тканях микроорганизма образуют тонкий 
ветвящийся мицелий, в связи с чем они долгое время относились к грибам. С.Т. Рягин (1982) [6] 
актиномициты называет лучистыми грибами, поскольку по морфологическому строению и 
некоторым биологическим свойствам они близки к микроскопическим грибам. Н.М. Количев (1996) 
[2] указывает, что актиномицеты являются одноклеточными микроорганизмами, похожие как на 
грибы, так и на бактерии. Согласно короткому определителю бактерий Берджи (2001) роды 
Actinomyces и Nocardia относятся к классу Actinobacteria, который включает грамположительные 
ветвящиеся бактерии.

Из псевдомикозов для животноводства найбольший интерес представляет актиномикоз, 
который приобрел широкое распространение среди крупного рогатого скота с поражением 
различных половозрастных групп.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в хозяйстве, где 
актиномикоз отмечали у значительной части поголовья молодняка крупного рогатого скота с 
тенденциями к генерализации актиномикозного процесса и диффузными разрастанием 
актиномикозных гранулем.

Диагноз на актиномикоз был определен лабораторными методами по наличию 
актиномикозных друз и за ростом возбудителя на питательных средах. При культивировании на 
среде Сабуро были выделены мучнистые пушистые колонии. Возбудитель развивался в виде 
хорошо развитого несептированного одноклеточного мицелия в виде ветвящихся тонких нитей.
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