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В.И. Левченко, В.П. Фасоля, И.Ю. Горальская 
ВЛИЯНИЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ 

БАБЕЗИОЗА СОБАК В г. ЖИТОМИРЕ 
В работе изложены этиопатогенетические аспекты течения бабезиоза собак в условиях 

г. Житомира. Установлено, что инкубационный период заболевания зависит от сезона года. 
Показана трансплацентарная передача возбудителя Babesia canis от матери с хроническим 
течением болезни к её потомству.

V Levchenko, V, Fasolya, I. Horalskaya 
THE INFLUENCE OF ETIOPATHOGENETIC FACTORS ON THE FLOW OF 

BABESIOSIS IN DOGS UNDER ZHITOMIR CONDITIONS 
The article considers etiopathogenetic aspects of babesiosis course in dogs under Zhitomir 

conditions. It was established that incubation period of the disease depends on the season. She autor 
describes the cases of transplacental transmission of Babesia canis agents from mother with chronic 
course of disease io the offspring.
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КУЛЬТИВУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ КЛІТИН ПІДТИПІВ LR-10 ТА LR-43. 
ГЕРПЕСВІРУСА КОНЕЙ ДРУГОГО ТИПУ

Встановлено збільшення концентрації гемаглютининів підтипів LR-10 та LR-43 
герпесвірусу другого типу після адаптації і пасажах на культурі трахеї телят. Герпесвіруси 
двох підтипів другого типу проявляли цитопатогенну (ЦПД) дію на 8-9 добу, а аглютинацію 
клітин на 2-3 добу. Концентрування вірусовмістного матеріалу в 10-50 разів дозволяє 
отримати антиген придатний для постановки РЗГА.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день ідентифіковано 9 типів герпесвірусів. 
Згідно сучасної класифікації і номенклатури конячі герпесвіруси відносяться до ДНК-вмісних
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вірусів родини Herpesviridae [1,5]. Другий тип віруса проявляє латентну дію. В нашій країні 
зустрічаються обидва типа герпесвірусів коней. Вивчення культуральних властивостей 
доцільно проводити для розробки чутливих спецефічних діагностичних тест-систем, які 
необхідні для виявлення латентих форм ринопневмонії коней [2]. Створені тест-системи дадуть 
можливість вивчити особливості латентного перебігу хвороби.Зважаючи на те, що з другим 
типом вірусу в Україні не проводилась наукова робота, то тема є досить актуальна і цікава з 
наукової та практичної точки зору.

Матеріали і методи. В дослідах використовувались два підтипи другого типу віруса 
LR-10 і LR-43. Культивування вірусів проводили на перещеплюваній культурі трахеї теляти. 
Для культивування культури трахеї теляти використовували ростове середовище такого складу: 
ГЛА + середовище 199 + 10% сироватки великої рогатої худоби та гентаміцин [3,4].

Маточні культури пересівали з інтервалом 3-4 доби. Для культивування 
використовували матраси на 200 см3. Для пересіву культури застосовували розчин трипсин + 
версен і антибіотик. Коли матрас мав не менш 80%-ний шар проводили зараження. Для 
зараження використовували два підтипи герпесвірусу другого типу: LR-10 і LR-43, 
адаптованих до фібробластів шкіри коня. Для переадаптації до культури трахеї телят 
проводили три пасажа, кожне з яких досліджувалось на виявлення титрів антигена в реакції 
гемаглютинації.

Зараження проводили наступним чином: зливали ростове середовище, вносили 4-5 мл
вірусного матеріалу і ставили в термостат на годину при температурі 37,5°С. При цьому 
кожних 15 хвилин 4-5 раз повільно омивали моношар клітин вірусним матеріалом. Потім 
інокулят зливали і в матрас вносили підтримуюче середовище (аналогічно як ростове, але без 
сироватки).

Заражену культуру витримували 10 днів в термостаті при температурі 37,5°С, 
контролюючи кожен день зміни не озброєним оком і під мікроскопом при малому збільшенні 
(8x15). Після 10-денного терміну заражену культуру 3 рази переморожували (заморожували 
при -180 С, а розігрівали при кімнатній температурі) і після цього проводили постановку реакції 
гемаглютинації (РГА). Для постановки РГА використовували 0,2% - ну суспензію еритроцитів 
коня.

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень ми відмічали через 48 
годин аглютинацію клітин. Прояв цитопатогенної дії на 8-9 добу окремими осередками і в 
окремих частках матрасу. При цьому LR-10 та LR-43 проявляли не однакову дію. В матрасах 
заражених LR-10 більш чітко проявлялась аглютинація, але не відмічали ЦПД, a LR-43 
проявляв аглютинацію на 3-4 добу, а ЦПД на 8-9 добу. На 10 день в матрасах не повністю 
проявлялась цитопатогенна дія, відмічали руйнування лише 10% шару клітин. Після 10 діб 
культивування проводили перемороження культури і пробували постановку РГА. В нативному' 
вірусовмістному матеріалі титрів антигена в реакції не виявляли. Після концентрування 
вірусного матеріалу в 10-50 раз отримали наступні результати, які представлені в таблиці.

Таблиця
Виявлення наявності антигенів LR-10 та LR-43 в різних розведеннях при концентрації

вірусовмістного матеріала

Зараження Підтип віруса Концентрування Титри в РГА
перше LR-10 1:10 1:4

LR-43 1:10 1:2

треттє LR-10 1:10 1:8
LR-43 1:10 1:4
LR-10 1:50 1:64
LR-43 1:40 1:32

З даних таблиці видно, що в результаті проведення першого пасажу гемаглюгинуючі 
антигени LR-10 та LR-43 після концентрування 1:10 зумовлювали аглютинацію еритроцитів в 
РГА в титрах 1:2-1:4. Після проведення третього пасажу і концентрування 1:10 рівень 
гемаглютинінів зріс в два рази. Концентрація вірусвмістних матеріалів до 1:40-1:50 сприяє 
зростанню рівня гемаглютинінів, які виявляєм в РГА до 1:32-1:64.
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Таким чином, слабовірулентні підтипи другого типу герпесвірусу коней можна 
культивувати на перещеплюваній культурі трахеї теляти. Отриманий віросовмістний матеріал 
після відповідної підготовки можна використовувати як антиген для постановки РЗГА, або 
можливо і інших серологічних реакціях.

Висновки
1. Герпесвірус другого типу підтипу LR-43 зумовлює ЦПД на 8-9 день.
2. Герпесвірусу другого типу підтип LR-10 зумовлює аглютинацію клітин на 2-3 добу.
3. Після адаптування герпесвірусу 2-го типу до культури трахеї телят поступово зростає 

його патогенність.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть зосереджені 

на удосконалювання технологічних прийомів культивування герпесвірусу другого типу, для 
отримання антигенів, які будуть використовуватись для розробки сучасних методів діагностики 
інфекції.
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M. Л. Радзиховський

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НА КУЛЬТУРАХ КЛЕТОК ПОДТИПОВ LR-10 И LR-43.
ГЕРПЕСВИРУСА ЛОШАДЕЙ ВТОРОГО ТИПА

Установлены увеличения концентрации гемаглютининдв подтипов (LR-10 и LR-43) 
герпесвирусу второго типа их в после адаптации и пассажах на культуре трахеи телят. 
Герпесвирусы двух подтипов второго типа проявляли цитопатогенное (ЦПД) действие на 8-9 
сутки, а агглютинацию клеток на 2-3 сутки. Концентрирование вирусосодержащего 
материала в 10-50 раз разрешает получить антиген пригодный для постановки РЗГА.

N. Radsikchovski
CULTIVATION ON CULTURES OF CELLS OF SUBTYPES LR-10 And LR-43.

HERPESVIRUSES HORSES OF THE SECOND TYPE
The increases of concentration gemaglutinins subtypes (LR-10 and LR-43) herpesviruses 

second their type in the ambassador of adaptation and resoqing on culture of a trachea couts are 
established. Herpesviruses two subtypes of the second type showed CCID action for 8-9 day, and 
agglutination of cells(cages) on 2-3 days Concentrating viruscontents a material at 10-50 time allows 
to receive an antigene suitable for statement RSGA.
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛЕПТОСПІРОЗУ ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ У ГОСПОДАРСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Досліджено залежність між поширенням лептоспірозу великої рогатої худоби та 
ступенем забруднення води у Житомирській області. Встановлено, що індекс сумарної 
забрудненості води від 8 і вище негативно впливає на виживання лептоспір у навколишньому 
середовищі.

Постановка проблеми. Житомирський регіон належить до лісостепової зони з перевагою 
лісів в північній зоні та степу в південній частині області. Територія добре зволожена за
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