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О т рим ані дані свідчат ь про участ ь водних т варин у  п ідт рим анні циркуляц ії 
вірусів v водном у середовищ і т а ф орм ування ним и природних вогнищ  інф екції. 
Г ідробіонт и м ож ут ь бут и природним  резервуаром  вірусу високопат огенного  
грипу  птахів.

Актуальність проблеми

Аналіз світової спеціальної літератури свідчить про те, що віруси й 
вірусні хвороби водних тварин вивчені менш детально, ніж збудники 
хвороб людей, теплокровних тварин і рослин. Тим часом паразити 
прісноводних і морських гідробіонтів, зокрема віруси, істотно впливають 
на їхню продуктивність, наносять значні економічні збитки.

Порівняно з даними щодо вірусів прісноводних і морських риб, 
відомості про віруси водних найпростіших, хробаків, ракоподібних, 
молюсків, морських ссавців нечисленні. Серед відомих близько 
30000 видів прісноводних і морських найпростіших вірусоподібні частки 
виявлені в амеб (Amoeba proteus) у Японії [1] та інфузорії Paramecium 
bursaria [2]. Вірусні інфекції виявлені у водних плоских, круглих і 
кільчастих хробаків. Аденоподібні віруси відомі в європейській тубелярії 
Convoluta roconfensis [3], коловертки Brachionus plicatillis [4ф полихети 
Nereis diversicolor [5]. У дафнії Simocephalus expinosus описані випадки 
виявлення іридо- та реовірусів [6].

Аналіз останніх досліджень та літературних джерел

В останні два десятиліття з креветок (Penaeus merguiensis, Р. monodon, 
Р. japonicus, Р. duorarum, Р. setiferas, Р. astecus) виділені різноманітні 
серотипи бакуловірусів [7-10]. Віруси передаються від креветки до 
креветки з інфікованою їжею; в аквакультурі креветок можна заразити, 
вносячи у середовище їхнього перебу'вання неочищений вірус.

У результаті вивчення епізоотичної ситуації в крабів у багатьох країнах 
світу були ізольовані віруси, що належать до різних таксономічних груп. 
Так герпесоподібні віруси вперше були виявлені у блакитних крабів
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Callinectes sapidus [11]. Бакуловіруси підгруп А и Б виявлені у Франції в 
краба Carcinus mediterraneus [12] і в середземноморського краба С. maens 
[13]. Дуже патогенним виявився вірус Тау, що викликає в крабів С. 
mediterranlus 100 % загибель [14]. Крім них, у різних видів крабів 
зустрічаються буньявіруси, реоподібний вірус, рабдоподібні віруси, 
пікорнавіруси [15-17].

У личинок хіронамід (Cyironamida iromomus, Ch. plumosus ) -  
представників ряду двокрилих комах, відомих під назвою «мотиль», що є 
важливою ланкою в кормовому раціоні риб -  у різні роки виявлені 
іридовірус. вірус віспи, реовірус й аденоподібний вірус [18-22].

Личинки комарів родів Aedes та Culex можуть уражатися вірусом 
денсонукл^озу при внесенні збудника в середовище перебування (воду). 
Вірус здатний зберігатися у природних водоймах більше року [23]. Інший 
вірус -  хлоридовірус -  виявлений у 18 видів личинок комарів, третина з 
яких становлять реазьну небезпеку як можливі переносники збудників 
інфекційних захворювань людини й тварин [24]. Описані бакуловірус, 
реовірус, вірус Кавино, що викликають подібні ознаки хвороби в різних 
видів личинок комарів [25—27].

Останнім часом зусиллями закордонних дослідників у культивованих 
молюсків виявлені патогенні віруси, які викликають значну їхню 
смертність (40-60 %). У різних видів устриць, мідій, пурпурниці, піщаної 
черепашки виявлені герпесоподібний вірус, іридовірус, бірновірус, 
реовірус, пікорноподібний вірус, паповавірус, циркуляцію яких у природі 
не вивчено [28-32].

Перші повідомлення про можливу етіологічну роль вірусу в 
захворюваннях амфібій описані ще в середині XX століття [33]. У 
пуголовків молодих жаб Rana papiens і жаби Bufo marinus інфекція 
(іридовірус, вірус герпеса, паповалодібний вірус) вражає в основному 
м'язові тканини й викликає геморагічні зміни в різних органах, а також 
вірусемію й загибель. Щодо вірусних інфекцій рептилії вивчені найменше 
серед хребетних тварин, що обумовлено їх невеликим економічним 
значенням. У морських і прісноводних черепах ізольовано три 
герпесвіруси, що викликають різні клінічні прояви залежно від виду тварин 
[34-36]. Аденовірус віспи був ізольований від нільського крокодила [37— 
39], а тогавірус -  від американських алігаторів [40].

З морських ссавців, зокрема тюленів, в 1973 р. уперше був виділений 
каліцивірус. раніше відомий у свиней, мавп і кішок. Можливо, риби 
можуть служити природним резервуаром вірусу, з якого він потрапляє до 
популяції тюленів і домашніх свиней, викликаючи в них епізоотію. Нині 
ізольовано 14 серотипів зазначеного вірусу. Він виділений з 6 видів 
морських ссавців -  морських слонів, моржів, котиків, морських левів, 
дельфінів і китів [41-42]. Вчені вважали, що людський вірус спочатку 
заразив свиней, від них потрапив до водоплавних домашніх і диких птахів,
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які, в свою чергу, передали його птахам, що гніздяться на пташиних 
базарах -  островах, розміщених серед океанських просторів. Тут вірус із 
фекаліями заражає воду, а в ній -  зоопланктон -  улюблена їжа китів [43].

Наприкінці ХХ-початку XXI століть був відзначений ряд великих 
морбіллівірусних епізоотій (1987, 2002 рр.) у популяціях байкальської 
нерпи Phoca sibrica, викликаних вірусом чуми м'ясоїдних (Canine distemper 
Virus, CDV). Методом ЛПР показано, що вірус може бути присутнім в 
організмах різних видів молюсків, амфіпод і риб оз. Байкал (Росія), 
причому кількість інфікованих особин варіює залежно від виду, місця й 
часу збору. Отримані авторами [44] дані вказують на можливість 
циркуляції вірусу в екосистемі серед пойкілотермних тварин без участі 
теплокровних, що традиційно вважаються хазяями вірусу.

Серед морських і прісноводних тварин найбільш повно вивчені віруси 
риб. Відомо, що джерелом (резервуаром) вірусних захворювань (весняна 
віремія коропа -  SVCV, епізоотичний вірус некрозу гемопоетичної 
тканини -  EHNV, вірус герпеса канального сома -  ССК, представник 
бірнавірусів -  1PNV, рабдовіруси) різних видів риб служать хворі й 
свіжозагиблі риби [45]. Інфіковані істоти виділяють вірус із сечею, 
слизовими виділеннями з кишечнику, статевих органів, через зябра, шкіру 
й тканини плавців. Віруси передаються через воду, мул, рибний інвентар. 
У воді при +15 °С (а у сухому мулі при +4-20 °С) інактивація вірусів риб 
відбувається приблизно через місяць. Механічними переносниками 
(векторами) вірусу є кровосисні паразити риб -  п'явки й ракоподібні, -  а 
також птахи, які споживають рибу. У шлунку птахів віруси зберігається 
кілька годин і можуть виділятися під час відригування їжі [46]. Деякі 
віруси (наприклад, вірус гепатиту) знаходять тимчасового проміжного 
хазяїна серед річкових й озерних молюсків [47, 50, 51]. Уперше віруси від 
риб виділені в 50-60 рр. XX століття. Зараз від вирощуваних і диких риб. 
молюсків і ракоподібних зареєстровано більше 250 вірусів і 
вірусоподібних часток. Четверта частина цих вірусів патогенні для риб. 
Серед них -  представники адено-, бетанода-, бірна-, repnet-, іридо-, 
пікорна-, рабдо- й деовірусів і ряд інших [48]. Серед небезпечних масових 
захворювань відзначений лімфоцистоз FLDV, описаний більш ніж в 
100 видів риб (камбала, вухастий окунь, судак тощо). На думку окремих 
вчених, певну роль у передачі вірусу FLDV можуть відігравати ісоїа 
geometra. Вірус зябрового некрозу коропів викликає значну загибель риб 
(60-80 %) [49]. Хазяями родини бінарвірусу можуть бути більше 40 видів 
риб (густирка, плотва, короп, карась, мечоносець, теляпія тощо). У 
ставкових господарствах зараженість дорослих риб досягає 20 %, мальків -  
90 % [50]. Вірус весняної віремїї виявлений у коропа, карася, товстолобика, 
сома. Ураженість риб становить 50-60 %. Вірус проникає в організм риб 
через зябра й травний тракт, а також за допомогою кровосисних рачків 
Argulus foliareus і п'явок Р. geometra [51].
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Значний об'єм літературних джерел свідчить про те, що всі віруси грипу 
ссавців виникли від вірусів, що циркулюють серед водоплавної птиці. 
Вірус грипу характеризується гемаглютинуючими властивостями щодо 
еритроцитів птахів різних видів та деяких ссавців. Показана трансдукція 
вірусу від птахів родини ржанкових до мартинів та інших видів птахів, а 
також від птахів до тюленів, свиней та людей [52—56]. Щодо можливої ролі 
тварин, птахів та людей у формуванні нових підтипів високопатогенного 
вірусу грипу, то на сьогодні існують дві основні теорії -  зооантропонозна 
та антропозоонозна. Вони пояснюють механізм формування нових 
високопатогенних штамів вірусу грипу А як результат генетичної 
рекомбінації між епідемічними штамами вірусу грипу А людини, тварин 
або птахів [56].

Прихильники першої та другої теорій мають різні докази, одним з яких 
є виявлення персиетенції вірусу грипу А в організмі тварин та людини. 
Приймаючи до уваги те, що етіологія респіраторних вірусних інфекцій у 
тварин у 30-50 % випадків залишається не розшифрованою, а грип тварин 
офіційно не реєструється, згідно з поглядами окремих дослідників [57], 
слід віддати перевагу зооантропонозній теорії формування 
високопатогенних епідемічних штамів вірусу грипу А людини та птахів. 
Як відомо, грип тварин сьогодні в світі відноситься до списку природних 
респіраторних вірусних інфекцій. Залишається маловивченим питання 
збереження вірусу в міжепідемічний період. Тому вивчення особливостей 
епізоотології грипу тварин має важливе наукове та практичне значення в 
прогнозуванні грипу серед людей, тварин і птахів.

Таким чином, представлені дані вказують на можзиву небезпечність 
вірусів гідробіонтів для теплокровних тварин та людини. Різниця в 
температурі тіла та належність хазяїв вірусів до різних класів тварин не є 
бар'єром для циркуляції в них одних і тих самих вірусів. Класичним 
прикладом можуть слугувати арбовіруси, що відтворюються в тканинах 
членистоногих (комарі, кліщі та ін.). а також у теплокровних тварин і 
людини, викликаючи при цьому важкопротікаючі захворювання.

Висновки

1. Водні тварини -  креветки, краби, молюски, риби, амфібії, черепахи, 
крокодили, дельфіни, кити, тюлені, нерпи, морські слони, котики, леви 
беруть безпосередню участь в циркуляції вірусів у водній екосистемі та 
зумовлюють формування природних вогнищ інфекцій.

2. Різні штами вірусу грипу птахів виникають в результаті циркуляції 
збудників серед водоплавних птахів. Дикі водоплавні птахи поширюють 
штами вірусу грипу на територіях різних країн та континентів. Гідробіонти 
можуть бути природними резервуарами високопатогенного збудника грипу 
птахів.
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Перспективи подальших досліджень

Доцільно провести дослідження з виявлення високопатогенного вірусу 
грипу птахів у можливих резервуарах збудника -  личинках хіронамід, 
п’явках, рибах,креветках.
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