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ВИКОРИСТАННЯ РДП ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ У КОНЕЙ 
ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ДРУГОГО ТИПУ

Встановлено у 55% сироваток крові наявність специфічних антитіл до антигену 
гсрпесвірусу коней другого типу в реакції дифузної преципітації. Як антиген вико
ристовували культурний антиген вірусу підтипу LR-10 другого типу.

Актуальність. Герпесвірусні інфекції коней - це гострі інфек
ційні хвороби, спричинювані герпесвірусами, які клініко-анатомічно 
характеризуються різнотипним проявом від локального везикуляр
ного висипу на епітеліальних покривах до системного ураження 
тканин і органів, від легкого перебігу до гострого спалаху з масови
ми абортами [1].

На сьогодні для діагностики гернесвірусів коней використову
ються такі реакції: нейтралізації (PH), імунофлуоресценції (РІФ), за
тримки гемаглютинації (РЗГА), полімеразна ланцюгова (ГТЛР), 
зв’язування комплементу (РЗК), дифузної преципітації (РДП), імуно- 
ферментний аналіз (ELISA-метод) [1, 2]. Для діагностики герпесвіру- 
су другого гину (ГВК-2) в Європі використовується ПЛР [3-5]. В 
Україні ГВК-2 не діагностують. Нами було встановлено непридат
ність РЗГА для діагностики ГВК-2, можливо через малу кількість ге- 
маглютинуючих антитіл. ПЛР, PH та ELISA-метод - досить дорогі і 
вимагають обладнання спеціальної лабораторії. РДП - більш проста в 
постановці і дозволяє об’єктивно оцінити наявність специфічних ан
титіл у сироватці крові, тому актуальною є розробка та впровадження 
її для діагностики герпесвірусу коней другого типу.

Мета роботи - розробка технології отримання специфічного ан
тигену на культурах клітин та виявлення можливості його викорис
тання для діагностики ГВК-2 в РДП.

Матеріал і методи досліджень. Для отримання культурального 
антигену використовували перещеплювані культури клітин фіброб
ластів шкіри коня та трахеї теляти. До цих культур була проведена 
адаптація підтипу LR-10 другого типу герпесвірусу коней. ЦГІД 
проявилося на 7-9-й дні після зараження культур клітин. Вірусний 
матеріал тричі заморожували і концентрували зворотним діалізом. 
Потім були проведені дослідження з виявлення оптимальної кон
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центрації антигену, за якої можливе проведення реакції дифузної 
преципітації.

У чашки Петрі заливали рівномірно 1%-ний агар у кількості 12,5 мл. 
Після охолодження за допомогою металевої матриці вирізали лунки 
(рис. 1), компресором відсмоктували частину агару з лунок, після чо
го над спиртівкою розігрівали лунки з агаром, щоб вони краще три
малися скла. У центральну лунку вносили антиген, у дві протилежні 
- позитивні сироватки, в інші - негативні або дослідні проби. Після 
цього чашку поміщали у вологу камеру термостата на 24-48 год при 
температурі 23°С. Реакцію вважали позитивною, якщо в агарі між 
лунками з дослідними сироватками і антигеном утворювалися лінії 
преципітації, які співпадали з лініями контрольних сироваток. Відсут
ність лінії преципітації напроти лунки з негативною сироваткою вка
зує на те, що сироватка реагує негативно (рис. 2). Спостереження за 
реакцією проводили за допомогою лупи (х9) та спрямованого про
міння світла [6, 7]. Наявність чітких ліній преципітації відмічали че
рез 48 год. Результати реакції зберігаються від 48 до 72 год.

Рисунок 1 - Схема постановки РДП:
А - антиген; К - контрольна позитивна 
сироватка; Н - контрольна негативна 

сироватка; 1-2 дослідні сироватки

Рисунок 2 - Схема обліку реакції:
А - антиген; К - контрольна позитивна 
сироватка; 2,3 - позитивні сироватки з 
однією лінією; 1 - позитивна сироват

ка з двома лініями; 4 - негативна 
сироватка

Результати досліджень та їх обговорення. Піддано досліджен
ням 171 проба сироваток крові коней з різних господарств. Було ви
явлено, що 55% з них дали позитивний результат. З 94 тварин, пози
тивних в РДП, 12% проб формували дві лінії преципітації, що означає 
наявність у таких сироватках антитіл як до поверхневих глікопроте- 
їнів вірусу, так і до внутрішніх протеїнів. Також було проаналізовано 
ураження коней герпесвірусом другого типу залежно від віку. Ре
зультати наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1 - Співвідношення ураження коней герпесвірусом другого типу 
залежно від віку

№
п/п Вік коней Позитивні в РДГІ Негативні в РДП

голів у проц. голів у ироц.
1
2

Молодняк до року 0 0 36 100
Молодняк від 1 до 2 років 1 11 8 89

3 Коні від 2 до 4 років , 13 48 14 52 '_|
4 Коні від 4 до 10 років ' 36 78 10 22
5 Коні старше 10 років 44 83 9 17

Всього 94 55 77 45

З даних таблиці 1 видно, що серед молодняку до року не виявлено 
тварин, уражених герпесвірусом другого типу. З віком кількість тва
рин, уражених вірусом, зростає. До двох років 11 % молодняку реа
гувало позитивно, тоді як серед коней старше 10 років цей показник 
становить 83 %. Відомо, що ГВК-2 здебільшого може передаватися 
статевим або аліментарним шляхом. У четвертій та п’ятій групах ко
ней були кобили й жеребці і саме вони найбільш уражені герпесвіру
сом другого типу, тобто у стаді дорослі тварини є джерелом збудни
ка, сприяючи його збереженню, чим зумовлюють зараження молод
няку.

Таким чином, з огляду на отримані результати, відмічаємо висо
кий загальний відсоток коней, уражених ГВК-2, і придатність реакції 
дифузної преципітації як тест-системии для виявлення серопозитив- 
них тварин.

Висновки. 
1. Встановлено, що серед 171 різновікових коней 55 %

були уражені ГВК-2.
2. Молодняк до року не уражений ГВК-2, що вказує на значну
роль колострального імунітету, оскільки лошата до 6-8 міс. перебу-

вають разом з кобилами і постійно вживають молоко.
3. РДП - ефективний і простий метод виявлення специфічних пре-

ципітувальних антитіл до герпесвірусу коней другого типу.
Перспективи подальших досліджень. Планується проведення 
моніторингових досліджень в РДП у різних регіонах та кінних госпо

дарствах з метою встановлення поширення ГВК-2.
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Использование РДП для диагностики у лошадей герпесвирусной инфек
ции второго типа

Н.Л. Радзиховский
Определено в 55 % сывороток крови присутствие специфических антител к 

антигену герпесвируса лошадей второго типа в реакции диффузной преципита
ции. В качестве антигена использовали культуральный антиген вируса подтипа 
LR-10 второго типа.

Use RDP for diagnostics beside horses herpesvirus infections of the second 
type

N. Radzikhovski
It was determined in 55 % whey shelters presence specific antibody to antigen 

herpesvirus horses of the second type in reactions difusion precipitention. As antigen 
used cito antigen virus subrange LR-10 second types.
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ПАРАЗИТОФАУНА ПРОМИСЛОВИХ РИБ ВОДОЙМИЩ 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Рибопродуктивність внутрішніх водойм північно-західного Причорномор’я 
(загальна плоіца— J16 тис. га) за останні 10 років почала різко знижуватися. Од
нією з основних причин її зниження є паразитарні хвороби риб. Дослідження 
паразитофауии промислових риб внутрішніх водойм північно-західного Причор
номор’я має важливе практичне значення: дає можливість володіти епізоотич
ною ситуацією в регіоні.
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