
Інфекційний бронхіт курей (ІБК) – гостре 
висококонтагіозне вірусне захворювання, яке 
проявляється у курчат респіраторним або уре-
мічним синдромом, у курей – враженням гер-
мінативних органів, що призводить до трива-
лого зниження несучості та суттєвого погір-
шення якості яєць. До вірусу ІБК сприйнятливі 
всі вікові групи курей, але найбільш чутливі 
курчата 7–45–добового віку та доросла птиця 
в репродуктивний період. Захворювання може 
спричинити загибель  курчат до 30–60–
добового віку та значні втрати у виробництві 
за рахунок зниження якості продукції в ураже-
них стадах курей м’ясного і яєчного напрямів. 
Основним джерелом поширення інфекційного 
бронхіту є хворі та перехворілі курчата і кури, 
які виділяють вірус у зовнішнє середовище та 
є вірусоносіями до 105 діб після одужання [1, 
2].  

Контроль інфекційного бронхіту (ІБ) базу-
ється на щепленні птахопоголів’я з викорис-
танням живих та інактивованих  вакцин різних 
серотипів. Найчастіше використовують вак-
цинний штам ВІБ Massachusetts Н120. Це обу-
мовлено  здатністю цього штаму забезпечува-
ти гетерологічний перехресний захист  проти 
різних серотипів ВІБ, особливо в комбінації з 
вакцинними штамами інших серотипів [3, 4]. 

ІБК широко розповсюджений у світі та по-
стійно персистує завдяки інтенсивному розви-
тку птахівничої галузі. Застосування живих 
вакцин може бути причиною появи і розпо-
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всюдження вірусу ІБК у промислових госпо-
дарствах різних регіонів  серед щепленого по-
голів’я. Його мінливість здійснюється за раху-
нок змін геному (результат накопичення по-
одиноких мутацій і рекомбінацій з появою та 
співіснуванням багатьох нових серотипів і ва-
ріантів.  Відсутність або низький перехресний 
захист від щеплення існуючими вакцинами 
призводить до великих труднощів у профілак-
тиці та контролі, тому це захворювання є одні-
єю з найсерйозніших проблем у промисловому 
птахівництві [3]. Тому актуальними напрямка-
ми досліджень є: проведення постійного моні-
торингу циркулюючих серотипів вірусу ІБК 
серед щепленого поголів’я; виділення та іден-
тифікація польових ізолятів; вивчення їх іму-
нобіологічних і молекулярно-генетичних влас-
тивостей для підвищення ефективності профі-
лактики та контролю цього вкрай розповсю-
дженого інфекційного захворювання. ВІБ  був 
і залишається однією з основних причин вели-
чезних економічних збитків промислового 
птахівництва всього світу [5].  

У зв’язку з цим, нами  протягом 2011-2015 
років проводиться постійний моніторинг ВІБ у 
птахогосподарствах України. Польовий ізолят 
Б-5 ВІБ було виділено в 2013 році  з господар-
ства бройлерного напрямку, в якому відміча-
лось респіраторне захворювання птиці на фоні 
щеплення проти ІБК. За результатами ЗТ-ПЛР 
виявлено РНК ВІБ двох серотипів –  Massachu-
setts і QX-подібного. З ізолятом було проведе-
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но 3 пасажі на курячих ембріонах (КЕ) в при-
сутності специфічної сироватки до серотипу 
Massachusetts [7]. Разом з цим, з інших двох 
господарств на фоні спалахів ІБ-подібного за-
хворювання серед щепленого проти ІБ птахо-
поголів’я, ідентифіковано ще 2 ізоляти ВІБ, 
які отримали назву Б2 та КН4. Ізолят Б2 виді-
лений від хворих курчат-бройлерів, а КН4 - від 
курей-несучок. За допомогою ЗТ-ПЛР з серо-
типспецифічними праймерами ВІБ вони іден-
тифіковані як QX-подібний тип. Окрім QX ти-
пу в ЗТ-ПЛР в обох господарствах виявили 
також тип Massachusetts, що свідчить про цир-
кулювання  під час спалаху захворювання не 
менше двох типів ВІБ – QX та Massachusetts 
[3]. 

У розвитку наведених досліджень метою 
даної роботи було визначення антигенної спо-
рідненості польових ізолятів ВІБ  Б-5, Б2 та 
КН4 між собою та з вакцинним штамом   Mas-
sachusetts Н120. 

Матеріали і методи 
У роботі використовували  виділені нами 

раніше ізоляти та вакцинний штам Massachu-
setts Н120 ВІБ:  

Б-5 – польовий ізолят QX-подібного типу 3 
пасажу у вільних від патогенної флори куря-
чих ембріонах (ВСП-КЕ) з титром інфекційної 
активності 107,2 ЕІД50/см3; 

Б2 – польовий ізолят QX-подібного типу 7 
пасажу ВСП-КЕ з титром інфекційної актив-
ності 107,0 ЕІД50/см3; 

КН4 – польовий ізолят QX-подібного типу 
7 пасажу у ВСП-КЕ з титром інфекційної ак-
тивності 107,5 ЕІД50/см3; 

Н120 – вакцинний штам 5 пасажу у ВСП-
КЕ з титром інфекційної активності 107,0 
ЕІД50/см3; 

ВІБ розмножували у ВСП-КЕ 10-денної ін-
кубації, які одержували від ТОВ 
«БІОТЕСТЛАБ» (м. Київ). 

Антигенну спорідненість ізолятів ВІБ Б-5, 
Б2 та КН4 QX-подібного типу між собою та з 
вакцинним штамом Н120 серотипу 
Massachusetts визначали шляхом постановки 
перехресної реакції нейтралізації (РН) за зага-
льноприйнятою методикою у варіанті з одним 
розведенням гіперімунної антисироватки 
(1:10) та з послідовними 10-разовими розве-
деннями вірусу.  Розведення всіх матеріалів, 

що використовувались в реакції, проводили на 
фосфатному буфері. В РН  використовували 
антисироватки на досліджувані віруси, отри-
мані шляхом гіперімунізації курчат. В якості 
контролю використовували нормальну сирова-
тку. Реакцію нейтралізації проводили на 8-
денних КЕ. Дію ВІБ на КЕ оцінювали  за заги-
беллю ембріонів та появою ембріонів-карликів 
(зменшення маси власне ембріона на ≥25%). 
Загибель КЕ в перші 24 години після заражен-
ня вважали неспецифічною. Титр інфекційної 
активності розраховували по Керберу в моди-
фікації Ашмаріна [8, 9]. 

Індекс нейтралізації (ІН) підраховували 
шляхом ділення титру ЕІД50 ефективної дози 
суміші вірусу з позитивною сироваткою на 
титр ЕІД50  суміші вірусу з нормальною сиро-
ваткою [8]. 

Розрахунок ступеню антигенної спорідне-
ності штамів проводили за формулою Арчетті 
[10]. Якщо рівень антигенної спорідненості 
був вище 50 %, то варіанти вірусу відносяться 
до одного серотипу; якщо на рівні 25-50 % - 
засвідчують про низьку антигенну спорідне-
ність; нижче 25 % - досліджувані об’єкти від-
носяться до різного серотипу [10]. 

Результати та обговорення 
Антигенну спорідненість польових ізолятів 

ВІБ Б-5, Б2 та КН4 QX-подібного типу між 
собою та з вакцинним штамом Н120 серотипу 
Massachusetts досліджували в перехресній реа-
кції нейтралізації. Результати реакції по індек-
су нейтралізації досліджуваних штамів відпо-
відними  антисироватками наведені в таблиці. 

Ізоляти ВІБ Б-5, Б2, ВІБ КН4 та штам Н120 
нейтралізувались гомологічними сироватками. 
Ізолят ВІБ КН4 повністю нейтралізувався ан-
тисироваткою отриманою на ізолят ВІБ Б2, а 
при нейтралізації ізоляту Б2 антисироваткою 
на ізолят ВІБ КН4 залишкова інфекційна акти-
вність вірусу складала 1 lg. Антигенна спорід-
неність між цими ізолятами дорівнювала  92 
%. Ізолят Б-5 нейтралізувався антисироватка-
ми на ізоляти Б2 та КН4, залишкова інфекцій-
на активність складала 1 та 0,9 lg відповідно, 
антигенна спорідненість з цими ізолятами до-
сягала 86 % та 79 % відповідно. 

Напроти, антисироватки, отримані на ізоля-
ти ВІБ Б2 та КН4, практично не нейтралізува-
ли штам Н120, як і сироватка на штам Н120 не 
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нейтралізувала ці ізоляти. Ступінь антигенної 
спорідненості польових ізолятів ВІБ Б2 та КН4 
з вакцинним штамом Н120 складала 10,2 % та 
11 % відповідно. Антисироватка на штам Н120 
частково нейтралізувала ізолят Б-5, а антиси-
роватка на Б-5 не нейтралізувала Н120, анти-
генна спорідненість складала 17 %. 

Оскільки ВІБ типу QX є новим для нашої 
країни, необхідне подальше вивчення молеку-
лярно-генетичних та імунобіологічних власти-
востей виділених ізолятів з метою удоскона-
лення засобів профілактики цього захворюван-
ня. 

Висновки. Польові ізоляти Б2 (виділений 
від курчат-бройлерів) та КН4 (виділений від 

курей-несучок) є антигенно спорідненими між 
собою (92 %) . Польовий ізолят Б-5 антигенно 
споріднений з ізолятами Б2 та КН4 на 86 % та 
79 % відповідно. Дані ізоляти відносяться до 
одного серотипу. Навпаки, рівень антигенної 
спорідненості цих ізолятів з вакцинним шта-
мом Н120 Massachusetts низький (10,2 % та 11 
% відповідно), з ізолятом Б-5 – 17 %.  Це озна-
чає, що вони відносяться до різних серотипів. 

У наступних дослідженнях доцільним є ви-
вчення молекулярно-генетичних та імунобіо-
логічних властивостей виділених ізолятів з ме-
тою удосконалення засобів профілактики цьо-
го захворювання в Україні.  

Таблиця. Індекси нейтралізації польових ізолятів ВІБ Б-5, Б2 і КН4 QX-подібного типу та 
вакцинного штаму ВІБ Н120 серотипу Massachusetts в перехресній реакції 
нейтралізації  

ВІБ Тип 

Титр інфекційної 
активності, 
ЕІД50/см3 

  

Індекси нейтралізації з антисироваткою 
до ВІБ, lg: 

Б-5 Б2 КН4 Н120 

Б-5 QX-подібний 106,9 6,9 5,9 6,0 2,7 
Б2 QX-подібний 106,5 5,8 6,5 5,5 1 

КН4 QX-подібний 106,0 5,5 6,0 6,0 1 
Н120 Massachusetts 106,5 0,5 0,5 ≤0,5 6,5 
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