
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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М. Л. Радзиховсъкий

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

Установлены увеличения концентрации гемаглютининов 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.

УДК: 636.2:619(477.42)
Ж. В. Романюк

аспірант
Державний агроекологічний університет

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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рахунок пойм річок Случ - на північному заході та Тетерів - на південному сході. Заболочені 
місця здебільшого зустрічаються в південній частині регіону [2].

Лептоспіри - гідрофіли, і лептоспірозна інфекція виникає переважно в місцевостях з 
високим рівнем вологості [3]. Останнім часом, внаслідок антропогенного впливу, 
спостерігається погіршення екологічної якості води [1]. Закономірності і особливості 
виникнення, розвитку і згасання лептоспірозної інфекції на певних обмежених територіях 
обумовлюється не тільки спектром циркулюючих в природі патогенних збудників, а й умовами, 
в яких вони знаходяться.

Завдання досліджень. Встановити взаємозв’язок між ступенем забруднення водних 
об’єктів та поширенням лептоспірозу великої рогатої худоби на території Житомирської 
області.

Матеріал та методи дослідження. Проводили аналіз звітної документації обласної 
Житомирської державної ветеринарної лабораторії та даних екологічного забруднення річок 
опублікованих Всеукраїнською екологічною лігою [1]. Реакцію мікроаглютинації проводили 
згідно методики діючої настанови [4].

Результати досліджень. За 2004 рік найбільше серопозитивних тварин серед поголів’я 
великої рогатої худоби виділено на території Ємільчинського, Житомирського і 
Попільнянського районів (4,6; 2,7 та 2,6% відповідно, від загальної кількості досліджених 
тварин). Усі серопозитивні тварини в реакції мікроаглютинації (РМА) одночасно реагували з 
двома лептоспірозними антигенами. Водні ресурси, що знаходяться на території вищезгаданих 
районів мають індекс сумарної забрудненості 7 - Житомирський та 5 - Ємільчинський, тобто 
умовно чисті. Виключенням служить Попільнянський, адже він є одним із найбільш 
неблагополучних районів відносно лептоспірозу великої рогатої худоби, але водночас води є 
чистими (придатними до вживання). Очевидно в поширенні захворювання значну роль відіграє 
ступінь втручання фахівців ветеринарної медицини в заходи профілактики як 
загальногосподарські, так і спеціальні (з використанням вакцин та лікарських засобів), а також 
кількість поголів’я великої рогатої худоби.

Дещо менше виявлено серопозитивних у РМА тварин на території Новоград-Волинського, 
Чуднівського та Червоноармійського районів (1,9 - 1,4% відповідно), води яких є чистими чи 
умовно чистими (рис.).

Індекси сумарної забрудненості вираховувані за органолептичними і токсикологічними 
властивостями, санітарним режимом та бактеріологічними показниками [1]. Згідно даних, 
найбільш забруднена вода знаходиться переважно у південній та південно-східній частині 
регіону. Зокрема, Бердичів - індекс сумарної забрудненості 10, Радомишль - 9, Коростишів - 8. 
Лептоспіроз великої рогатої худоби на вищевказаній території мало поширений і відсоток 
виявлених серопозитивних у РМА тварин, від загальної кількості досліджених тварин, не 
перевищує 1. Очевидно, окрім профілактичних ветеринарних заходів, ступінь забрудненості 
води негативно впливає на переживання лептоспір у навколишньому середовищі. Адже в такій 
воді перевищений вміст токсичних речовин, що впливає на її кислотність та бактеріологічний 
склад.

Крім того, у Романівському, Червоноармійському, Черняхівському, Ружинському та 
Володар-Волинському районах за останні 6 років серед поголів’я великої рогатої худоби 
постійно виділяють тварин сироватки яких реагують з лептоспірозним антигеном у РМА, але 
вода на цій території є чистою і придатною до вживання людьми. Кількість таких тварин 
змінюється, що залежить від проведення ветеринарних заходів та надходження сприятливих, не 
імунних тварин до стад.

Висновки
1. Одним із факторів, що впливає на збереження лептоспір у природних умовах є

сумарний ступінь забруднення вод.
2. Індекс сумарної забрудненості води від 8 і вище негативно впливає на переживання

лептоспір у навколишньому середовищі.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть зосереджені на більш 

детальному вивченні впливу ступеня забрудненості води у стаціонарно неблагополучних 
районах та розроблення планів, щодо проведення оздоровчих та профілактичних заходів.
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Рис. Карта-схема гігієнічної класифікації водних об’єктів за ступенем забрудненості 
та поширенням лептоспірозу великої рогатої худоби в Житомирській області.

Ступінь забрудненості 
(індекс сумарної забрудненості)

Екологічна оцінка 
якості води

І II
до 5,0 Допустима Чиста

5,0-10,0 Помірна Умовно чиста
10,0-15,0 Підвищена Забруднена (шкідлива 

для питного вживання)

Екологічна оцінка якості води виконана.
I - в межах басейнів річок
II - на водомірних постах 
Умовні позначення:
%- відсоток серопозитивних тварин в РМА
q4,0 - водомірні пости з індексами сумарної забрудненості
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Ж. В. Романюк
ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЛЕПТОСПИРОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 
ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследовано зависимость между распространением лептоспироза крупного рогатого 
скота и степенью загрязнения воды в Житомирской области. Установлено, что индекс 
суммарного загрязнения воды от 8 и выше негативно влияет на переживание лептоспир в 
окружающей среде.
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Zh. V. Romanyuk
THE NATURAL-GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF 

LEPTOSPIROSIS OF CATTLE ON THE FARMS OF ZHYTOMYR AREA
The paper presents the dependence between distribution of leptospirosis of cattle and degree of 

pollution of water in Zhytomyr area. One can observe that the index of total pollution of water from 8 
and above negatively influences on preservation of leptospira in an environment.
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ОЦІНКА МУТАГЕННОЇ ДІЇ ASCARIS SLUM В ТЕСТІ ЕЙМСА

Встановлено, що екскреторно-секреторні виділення аскарисів, а також 
гомогенати нематод та інвазійних яєць виявляють мутагенну дію і можуть індукувати 
генні мутації як за типом зміщення рамки зчитування, так і за типом заміни пар основ.

Постановка проблеми. Небезпечне для різних видів ссавців гельмінтозне 
захворювання, що спричиняється імагінальною і личинковою формами Ascaris suum, 
постійно привертає увагу дослідників у плані вивчення хазяїно-паразитних 
взаємовідносин як основи для вивчення патогенезу, діагностики і пошуку методів лікування 
тварин. За останній час особлива увага звертається на мутагенну небезпеку гельмінтів, на 
що вперше вказали Н.П.Дубінін і Ю.В.Пашин [5]. Незважаючи на те, що присвячена 
дослідженню складу екскреторно-секреторних виділень гельмінтів література досить 
чисельна, роботи про потенційну мутагенність гельмінтів, особливо нематод, відсутні. 
Механізм впливу екскреторно-секреторних продуктів гельмінтів на організм хазяїна 
невідомий і для його з'ясування поки що недостатньо даних, хоча більшість 
паразитологів, вивчаючи систему „паразит-хазяїн", посилається на їх токсичність. Однак, сам 
факт індукції мутагенності екскреторно-секреторними продуктами аскарисів та їх 
інвазійними яйцями у наших дослідах дає матеріал для обговорення. Більшість мікробних 
штамів і продуктів їх життєдіяльності, тестованих на мишах, індукують хромосомні 
аберації і мікроядра як в соматичних, так і в статевих клітинах. Паразитарні 
найпростіші можуть викликати цитогенетичні пошкодження як в соматичних клітинах, 
так і в клітинах репродуктивних органів хазяїв. Інвазія Leishmania donovani 
супроводжується збільшенням числа аберантних клітин у кістковому мозку і 
сперматозоїдах з порушеною морфологією головки у мишей, а при внутрішньочеревному 
введенні мишам-альбіносам лінії Swiss культурального середовища Entamoeba histolytica 
збільшується кількість аберантних клітин у кістковому мозку, первинних сперматоцитах 
і кількість еритроцитів з мікроядрами. Мутагенним впливом на спадковий апарат 
соматичних клітин хазяїна володіють метаболіти опісторхісів, шистосом, свинячого 
ціп'яка, гіменолепісів, волосоголовців, трихінел, аскарисів і фасціол, що супроводжується 
збільшенням кількості анеуплоїдних клітин і клітин із хромосомними абераціями [2, 8]. 
Висловлено припущення, що високо-полімерні молекули, які входять до складу марит, і 
як чужорідні білки та ДНК і РНК здатні індукувати різні мутації [3].

Природа кінцевих продуктів метаболізму нематод остаточно ще не з'ясована. 
Більшість авторів вважає, що нематоди в якості кінцевого продукту обміну азоту утворюють 
аміак, сечову кислоту і сечовину [6]. Деякі автори підкреслюють, що секрети нематод складаються з 
ферментів і продуктів їх метаболізму, які в загальному відомі як екскреторно-секреторні антигени, 
що виділяються із анального або ротового отворів гельмінта і містять протеолітичні ферменти 
з антикоагулятивними властивостями, а також ацетил холінестеразу, амілазу, протеїнази, 
РНК-азу, ДНК-азу та інші ферменти, які виділяються у просвіт кишечника хазяїна і можуть 
впливати на нього [12]. Проте, Б.А. Астаф'єв [1], на основі чисельних літературних даних 
вважає, що гельмінти виділяють порівняно нешкідливі протеїни, або їх компоненти, і вони стають 
небезпечними лише після сенсибілізації організму піддослідних тварин. Доведено, що
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